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„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség”
Megemlékezés a Trianoni döntés 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Park avatása

Tököl Város Képviselő-tes-
tülete 2020. június 4-én
megemlékezést tartott a

Nemzeti Összetartozás Napja, a
Trianoni békediktátum aláírásá-
nak 100. évfordulójáról. 
A megemlékezés helyszíne a
Nemzeti Összetartozás Park (Is-
kola u. – Petőfi u. sarok).
A megemlékezés keretében
Bóna Zoltán országgyűlési kép-
viselő és Hoffman Pál Tököl
polgármestere felavatta a László
Árpád székely faragómester
által készített gyönyörű székely-
kaput.A program keretében a
Monarchia fafúvós ötös kon-
certje után, 16,30 órakor orszá-
gos harangzúgással tisztelegtek.
Hoffman Pál polgármester
megemlékező beszédét Lerner

Júlia népzenész egyetemi hall-
gató, majd a Szivárvány Óvoda
óvodásainak ünnepi műsora kö-

vette. A megemlékezésen díszőr-
séget adott a Tököli Mikecz Kál-
mán Huszárbandérium.
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Magyar az, akinek fáj Trianon
Hoffman Pál polgármester megemlékező beszéde

Tisztelt Megemlékezők! Magyar
az, akinek fáj Trinanon! –
tartja a mondás. A Trianoni

emlékezés kapcsán bennünk, öntuda-
tos magyarokban rengeteg érzelem
kavarog. Fájdalom, bánat, elhagya-
tottság. 

Több, mint 100 éve az erős Közép-
Európa, az Osztrák-Magyar Monar-
chia, de elsősorban a magyarok útban
voltak a nagyhatalmaknak, s fölszá-
molták azt.

Ma 100 éve súlyos tragédia érte a
nemzetet. 1920. június 4-e a magyar
történelem legnagyobb tehertétele,
mert mindennapjaink része. 

Egyetlen más európai néppel sem
történt meg, ami velünk. Elvették az
ország területének kétharmadát és
idegen uralom alá hajtottak több,
mint 3 millió magyart.

A múltat megváltoztatni nem
lehet, de a történelmi tanulságok fon-
tosak. Trinanonról beszélni ma fel-
adat, amelyet vállalni kell.

Nem hagyhatjuk, hogy elválassza-
nak bennünket, fizikai és lelki hatá-
rok, áskálódás, románozás és irigység.
Nem lehetünk azok, akik befejezzük
azt, amit 100 éve idegenek és belső
erők elkezdtek. 

Tudnunk kell, hogy a Trinanoni
veszély velünk élő jelen.

A 100 évvel ezelőtti eseményhez
való viszonyulás mindennapjaink
része. 

Vannak, akik azt mondják, már
beszélni sem érdemes erről, olyan
messzeségben van, vannak, akik 100
éve azon ügyködnek, hogy a határo-
kon túli magyarok eltűnjenek, s hogy

mi, anyaországiak hátat fordítsunk
nekik.

És vagyunk mi, akikben van re-
mény, és van erős akarat. 

Akik úgy gondoljuk, lehetett ta-
nácsköztársaság, elvehettek tőlünk te-
rületeket, lehetett két vesztes háború,
45 év kommunizmus, eltiporhatták
’56-ot, mégis vagyunk, mégis együtt
vagyunk határon inneni és határon
túli magyarok.

Hőböröghetnek, hogy ne adjunk
állampolgárságot, gúnyolódhatnak
magyarságunkon, kereszténységün-
kön, ünnepelhetnek, amikor mi gyá-
szolunk.

Nem számít, mert erősek vagyunk,
képesek vagyunk összefogni, mert ösz-
szetartozunk.

A mi felelősségünk, hogy ne hagy-
juk magunkat megtörni, hogy egyben
tartsuk a nemzetet. 

Ők rombolnak, mi építünk. Ők
szétválasztanak, mi összefogunk.

A fiataloknak mindent el kell mon-
dani, hogy ismerjék a 100 évvel ez-
előtti esemény súlyát, tényeit. 

Naponta kell gesztusokat tennünk
összetartozásunk erősítésére.

És itt nem csak nagypolitikai dön-
tésekre gondolok, pedig életélmény,
hogy részese voltam a 10 évvel ezelőtt
elfogadott Nemzeti Összetartozásról, s
a külhoni magyarok állampolgárságá-
ról szóló törvények elfogadásának. 

Most egyszerűbb érzések vannak
bennem. Az, hogy felemelő érzés itt
állni, s emlékezni azokra az erdélyi
családokra, akik a 20-as, majd a 40-es
években választották otthonuknak Tö-
költ. A Ráckevei, a Máthé, a Papp, a

Vajda családokra, akikkel előbb szüle-
ink, később gyerekeikkel mi kötöttünk
barátságokat.

Jó emlékezni a székelyudvarhelyi
gyerekek 30 évvel ezelőtti fogadására,
s jó tudni, hogy az Ivicsics család mos-
tanáig ápolja a barátságot. 

Jó emlékezni az 1989-es és a ké-
sőbbi Hamar Pistáék által Erdélybe
szervezett, nem is veszélytelen adomá-
nyokat vivő utazásokra. 

Különleges érzés az 1990 utáni erő-
södésünk a volt szovjet lakótelepre
költöző erdélyi, kárpátaljai, délvidéki
családokkal, köztük orvosainkkal, a
Lovas, a Balla, a Medveczky, a Marosi
és Székely családokkal.

Élmény labdarúgóink baráti kap-
csolata a felvidéki Somorjával, s a Mi-
kecz Kálmán Huszárbandérium egy-
másra találása a Szlovéniai Muravidék
magyarjaival.

Lélekemelő eseményként éltük
meg, hogy többszáz család Tökölt vá-
lasztotta állampolgársági eskütételük
helyszínéül. Bensőséges az érzés a
Péter, a Molnár, Portik, a Farkas, a
Rétyi, s a többi, hivatalosan magyarrá
vált családdal. 

A képviselő-testület döntései gesz-
tusoknál is többet jelentenek. Konkrét
segítséget, többmilliós támogatást biz-
tosítottunk Farkaslaka árvíz utáni hely-
reállításához, s évente a Beregszászi
Főiskola működéséhez. A mára már
több mint 10 mFt-os támogatás kedves
viszonzása a Tökölről elnevezett tan-
terem a Főiskolán.

Különleges szeretetkapcsolat az,
amelyet a tököli családok, Baller Ka-
tiék, Balláék és a többiek érezhetnek,
amikor évente részt vesznek a Csík-
somlyoi búcsún. Az idén sokunknak
hiányzott ez a lelki összetartozást erő-
sítő élmény.

Nagy öröm, hogy az Orbán-kor-
mány „Határontúli programjainak”
köszönhetően már többszáz tököli ál-
talános iskolás is személyesen átélhette
az összetartozást. Köszönjük is Giczi
Miklós iskolaigazgató úrnak és segítő-
inek a fáradozását.

Trianon igazságtalanságát lehetet-
len elfogadni. 

Június 4-e nem örömteli, de nem-
zeti szétszakítottságunkban is összetar-
tozásunk ünnepe.
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A bánat mellett átjárja a szívünket
az erő, ami ezt a parkot, a Nemzeti
Összetartozás Parkját, s benne a Szé-
kelykaput is létrehozta.

Köszönöm László Árpád székely
faragómesternek ezt a gyönyörű szé-
kelykaput. Köszönöm Gergics Illés al-
polgármesternek, hogy megtervezte,
összefogta a parképítés munkáit, Tá-
dics Zoltán, és Simon Gyula segítsé-
gét, s a Polgármesteri Hivatal és a
Vitép Kft. munkatársainak az igényes
közreműködést, és köszönöm azok
adományait, akik a Székelykapu el-
készültét segítették.

Emlékezésünk nemcsak a 100 évvel
ezelőtti eseményről, hanem a jövőről
is szól. Üzenünk, és ígéretet teszünk a
jövőnek. 

Ígérjük, hogy számíthatnak ránk a
határainkon túl élők, mert szüleik is
magyarok voltak, s ők most is azok. 

Felmérhetetlen veszteségeink elle-
nére nagyhatalmakkal dacolva túlél-
tünk minden XX. századi csapást, de
a történelem nem ért véget Mohács-
nál, Világosnál és Trinanonban sem.

100 éve borongós, esős nap volt,
még az ég is a magyarokat gyászolta –
mondták. Most gyönyörű idő van, és
országszerte bizakodva emlékezünk.

A mai nap legfontosabb zárógon-
dolata a köszöneté. Trianon 100. év-
fordulóján a Nemzeti Összetartozás
Park és a Székelykapu átadásával kö-
szönetet mondunk a sokmillió nagy-
betűs „Őrzőnek”, akik nélkül ma nem
élhetnénk át az érzést: „Magyarnak
lenni büszke gyönyörűség”!

2020. június 4.
Hoffman Pál polgármester
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Hősi példamutatás
Tökölön 2020. május 31-én (vasár-

nap) délelőtt emlékeztek meg a világhábo-
rúkban elhunyt hősökről. 

A Hősök Napján ünnepi megemlé-
kezést tartott Dr. Vass Lucia alpolgár-
mester. Köszöntőt mondott: Bosnyák
Simonné, az Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság tagja. Ünnepi műsor
keretében fellépett Kénoszt Barbara,
a Szárny-nyitogató Művészeti Iskola
tanulója. Díszőrséget adott a Tököli
Mikecz Kálmán Huszárbandérium.

Dr. Vass Lucia alpolgármester ünnepi
megemlékezése:

„Boldog, ki itt
jársz, teéretted is
megszenvedett, ki
lent nyugszik, a
holt; Véres harcok
verték fel hírét,
De csak a béke
katonája volt.”

Ezeket a szavakat a Nagy Háború
(ahogyan akkoriban hívták a felmenő-
ink) egyik magyar részesétől, Gyóni
Gézától – az 1916-ban hadifogolyként
Krasznojarszkban írott, „Sírvers”
címet viselő költeményéből idéztem…

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kérem Önöket, hogy egy rövid

közös és néma főhajtással gondoljunk
az elesett, hősi halált halt déd- és üka-
páinkra… Köszönöm…

Tisztelt emlékező közösség!
A mai nap délelőttjén ismét eljöt-

tünk ide a Hősök terére emlékezni.
Ma 2020. május utolsó vasárnapja van,
a Magyar Hősök Emléknapja, mely
nemzetünk, múltunk, jövőnk és re-
ményeink ünnepe. Az a nép, amely
megtagadja múltját, elveszti létjogo-
sultságát a jövő nemzetei sorában, aki
pedig őseit tagadja meg, az elkótya-
vetyéli utódai tiszteletét. Az elesett

hősöknek köszönhető, hogy „él nem-
zet e hazán”. 

Végig tekintve az ezeréves magyar
történelmen az államalapítástól nap-
jainkig, az ország lakossága rengeteget
szenvedett, sok-sok áldozatot hozott
azért, hogy békében, biztonságban,
szabadon élhessenek a magyarok. Em-
lékezni kell a hősökre, de nemcsak
azért, mert őseink, elődeink, dédapá-
ink voltak, hanem mert a legdrágáb-
bat, az életüket adták Istenért, a hazá-
ért, a családért. Szükségünk van arra,
hogy megismerjük és elismerjük nagy-
szerű eleink hősies, áldozatos, a nem-
zetet, hazát szerető, azt megvédő, gya-
rapító cselekedeteit, legyenek azok vi-
lágra szólóak, vagy csak szűk körben
ismertek. Helyénvaló, hogy időről
időre felelevenítjük nagyszerűségüket,
hogy emlékhelyek hirdetik hősiessé-
güket, hűségüket és kitartásukat, mint
ahol most vagyunk, itt a Hősök terén.
Mi több, a hősi példamutatás életünk
részévé kell, hogy váljon, napi gyakor-
lattá, gondolkodásunk meghatározó
elemévé. Az a társadalom, amelyik
nem tudja ezt megtenni, mert nem
engedik neki, vagy nem képes arra,
akkor annak jövője sem lesz. Fontos,
hogy a múltunkkal tisztában legyünk. 

A mai generációknak rendbe kell
tenniük a múltat, a történelem rostá-
ján megszűrni azt, és csak az igaz
nemes értékeket kell megőrizniük, to-
vábbadniuk a jövőnek. Nem könnyű a
rostálás, a nemesnek a talmitól való
szétválasztása. Unokáinkra bízzuk a
haza sorsát: és most május utolsó va-
sárnapján van a gyermeknap is, ami-
kor a jövő nemzedékét ünnepeljük,
miközben ugyanezen a napon emléke-
zünk a magyar hőseinkre, akiknek
„életünket köszönhetjük”. Unoká-
inkra bízzuk a haza sorsát, ezért rend-

kívül fontosak az olyan megemlékezé-
sek, ahol ezek az unokák szembesül-
hetnek a ténnyel, hogy nem is oly rég,
az első és második világháborúban, az
’56-os forradalomban magyarok vesz-
tették életüket a hazáért. A felnövekvő
nemzedékeknek érteni, érezni kell,
hogy elődeiknek mit jelentett a haza,
annak szeretete, az elkötelezettség és
hűség a nemzetért.

„Nem sírni jöttünk ma e szent szo-
borhoz, az emlékezés az mi minket ide
késztet” – kezdődik B. Szabó István „A
tizenhetesek szobránál” című verse,
melyet 1936-ban írt a Nagy Háborúban
hősi halált halt székesfehérvári honvé-
dek emlékére. Nemzetünk hősi halot-
tainak kegyelemteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell juttatni,
és az utókor számára meg kell örökí-
teni" – mondták ki 1917-ben. A szemé-
lyes gyászon, családi gyászon túl a kol-
lektív emlékezet is gondoskodni kívánt
a halottak emlékéről, ezért már a har-
cok ideje alatt felmerült, hogy a hátor-
szágban hogyan tudnának megemlé-
kezni és emléket állítani a fronton éle-
tüket vesztett katonáknak. 
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A hosszas parlamenti viták után,
1924-től május utolsó vasárnapját a
„Hősök emlékünnepe” néven nemzeti
ünnepé nyilvánították és ennek megfe-
lelően országszerte megemlékezéseket
tartottak, majd a hősök emlékének ün-
nepét kiterjesztették az 1938 után ele-
settekre is. 1945-ben még megtartották
a hősök emlékünnepét, de már szeré-
nyebb keretek között. A szovjet vezetésű
Szövetséges Ellenőrző Bizottság ezután
egyre határozottabban követelte az
ünnep megszüntetését, és a kommunis-
ták elérték, hogy az általuk elfogadha-
tatlan tartalmúnak minősített emlék-
ünnep kikerüljön a nemzeti ünnepek
köréből. Így a szocializmusban a hősök
emlékünnepét nacionalista esemény-
nek bélyegezték és betiltották.

A rendszerváltás után azonban a
budapesti Ludovika Akadémia épülete
előtt újból felállították a hősök emlék-
művét, és az emberek, az emlékezők,
ismét fejet hajtanak a világháborúk

hősi halottainak, katonai és polgári ál-
dozatainak emléke előtt. Az Ország-
gyűlés 2001. június 19-én fogadta el a
törvényt és erősítette meg a hagyo-
mányt a magyar hősök emlékének
megörökítéséről, és a magyar hősök
emlékünnepéről május utolsó vasár-
napján, a Hősök Napján. Az emléke-
zést eleinkre, akik rendületlenül álltak
helyt a történelem viharában, akik
példát adtak a kései utódoknak. 

Balassival szólva: 
„Az jó hírért névért, s az szép tisz-

tességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről for-
mát mindeneknek ők adnak.”

Ma közös hőseire emlékezik a ma-
gyar nemzet. Azokra a hősökre, akik
közül sokuknak nem ismerjük a tet-
teit, mert
- befedi azokat a háború örök homálya, 
- a szemtanúk halála, 
- a fedezékbe beomló föld, 

- a robbanás mindent szétszaggató
ereje, 

- a hadifogság kiszolgáltatottságának
nyomasztó terhe, 

- a belülről vagy kívülről kényszerített
hallgatás. 

A mai napon rájuk emlékezünk.
Rájuk, ezekre a férfiakra és ezekre a
nőkre. 

Sokan vannak tőlünk is, innen
Tökölről, akik elmentek, s nem jöttek
vissza. Isonzó, Doberdó, Caporetto,
Piave, Gorlitze. 1914 nyarán még senki
nem gondolta, hogy ezek a települések
és földrajzi nevek örökre bevésődnek
a magyar emberek fejébe. Igen, ezek a
nevek, ezek a helyszínek jelentik szá-
munkra a magyar golgotát… A Dolo-
mitok, a Doberdó fennsíkja, Tirol he-
gyei, a sabáci Duna-part sziklái őrzik
örök álmukat. Néhányan a Don-ka-
nyar poklában vesztek oda, másoktól a
koncentrációs táborokban vették el az
életüket. Aztán voltak közülük olyanok

is, akiket kétnapos
munkára, a „má-
lenkij robotra” vit-
tek és sajnos voltak
olyanok is, akik ál-
talunk ismeretlen
helyen várják a fel-
támadást.

A mai emlék-
nap azoknak az is-
mert és ismeretlen
hősöknek állít em-
léket, akik életüket
áldozták a hazáért,
akik többségükben

névtelen sírokban nyugszanak és akik-
nek sírhantjaira ma már senki sem
visz virágot. Sok százezer magyar csa-
lád, tököli család fájdalommal emlé-
kezik egykori hozzátartozóira, akiknek
hősi üzenete a ma élők számára az,
hogy csak az összetartás, egymás mél-
tóságának a tisztelete hozhat nyugodt

és békés jövőt a magyar nemzet szá-
mára. Ugyanakkor arra is gondolnunk
kell, hogy az ő áldozatuk bennünk
nyeri el az értelmét. Az ő áldozatuk –
akár szükséges volt, akár értelmetlen-
nek tűnt a maga idején – hozzásegí-
tette a nemzetet, hogy túlélje a háború
pusztításait és mindent újra kezdjen. 

Igen, mindent újra kezdjen. Újra
kiássa az alapokat, újra felhúzza a le-
rombolt falakat, újra írja az elégett
könyveket és újra benépesítse a falva-
kat és a városokat. Egy szóval: hogy
éljen, és megtalálja a boldogulás útját.

Ez a hősök üzenete és áldozatválla-
lásuk értelme, ez az ajándékuk az utó-
kornak. Emlékük most is szívünkben
él, s lelkünknek erőt ad, az eljövendő
idők harcaihoz.

Tisztelt Ünneplő Tököliek!
Ma már másfajta csatákat vívunk

meg nap mint nap. 
A család összetartásáért, gyermeke-

ink jövőjéért, a tisztességes megélhe-
tésért. A világ embertelenné válása
ellen vívjuk meg mindennapi harcun-
kat a világ bármely részén éppúgy,
mint itt Tökölön. Nem véres csaták
ezek, de ugyanolyan jelentősek, mint
az elődeink általi harcok. Nekünk
nem a harctéren kell küzdenünk a ha-
záért, hanem itt kell helytállnunk és
boldogulnunk.

És mennyire igaz ez most, amikor
egy világjárvány szedi áldozatait, sza-
kítja szét, töri ketté a családokat, állítja
meg a gazdaság, a világ fejlődését. Ne-
künk most kell megmutatni, hogy le
tudjuk győzni a láthatatlan ellenséget,
mi most az életünkért küzdünk. Hogy
fel tudunk állni, fel fogunk állni, újra
tudjuk kezdeni. 

Ebben segít elődeink példája, és
segítenek a mindennapok hősei.

Katonák, Hősök nyugodjatok bé-
kében! 

Köszönöm figyelmüket!
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jelentős térségi sikerekről beszélhetünk

Tisztelt Tököli Polgárok!
Minden év első lapszámai
egyikében összefoglalom az

előző esztendő legfontosabb törté-
néseit, ez év első hónapjaiban
azonban a megszokottak szerint ezt
nem volt lehetőségem megtenni,
hiszen az egész világ megtorpant
egy új, eddig ismeretlen vírus
okozta világjárvány miatt. Lassan
azonban újra igyekszünk – ha nem
is pont az eddigi, de talán ahhoz

hasonló életünkhöz visszatérni – ezért a tököli polgárokat is
szeretném tájékoztatni az elmúlt év közéleti eseményeiről. 

2019-et visszaidézve nemcsak azt állapíthatjuk meg, hogy
mozgalmas és tartalmas időszakot tudhatunk magunk mö-
gött, hanem számos országos, térségi és közösségi sikert
örömmel és megelégedéssel könyvelhetünk el. 

Az Országgyűlés és a Kormány a 2019. évben is kiemelt
hangsúlyt fektetett a biztonságra, a gazdaságfejlesztésre és a
családtámogatásra. Töretlenül fáradoztunk azon, hogy Hazánk
határait megvédjük az illegális behatolásoktól, és következete-
sen kiálltunk minden hazai, európai és nemzetközi fórum előtt
a migráció megakadályozása érdekében. Tettük ezt akkor is,
amikor a migrációban érdekelt erők – ideértve nem kevés hazai
politikust – egyre intenzívebb és változatosabb támadásokat in-
dítottak Magyarország ellen. A jövőre vonatkozóan biztosítha-
tom Önöket, hogy sem a külső politikai vagy gazdasági nyo-
másgyakorlások és fenyegetések, sem pedig az ellenzéki erők
hazafihoz legkevésbé sem méltó mesterkedése nem fogja meg-
akadályozni a Fidesz-KDNP képviselőit abban, hogy Hazánk
biztonságát, a magyar kultúra és identitás megmaradását, va-
lamint a legalapvetőbb értékek védelmét szolgálja.

Az elmúlt év sikeres intézkedéseinek köszönhetően Ma-
gyarországon, egy stabil lábakon álló gazdaságot értek a jár-
vány okozta nehézségek. A 2020-ra eredetileg meghirdetett
újabb gazdaságvédelmi akcióterv mellett – új helyzetünk okán
– számos a vállalkozásokat, családokat és nyugdíjasokat segítő
rendelkezést hoztunk meg. Örömmel nyugtázhattuk 2019-
ben, hogy a foglalkoztatás évtizedes pozitív rekordokat dön-
tött meg, sajnos a koronavírus-járvány ezt a nem kis eredmé-
nyünket is veszélyezteti, de továbbra is fontos célunk a mun-
kahelyek megőrzése és annyi új létrehozása, amennyit a
járvány tönkretesz. Vállaltuk a nyugdíjak értékállóságának
biztosítását, ezt ebben a nem várt, súlyos helyzetben a 13. havi
nyugdíj fokozatos visszaállításával is igyekszünk biztosítani.

Tavaly ígéretet tettünk az egészségügyi és oktatási intéz-
mények fejlesztésére, valamint a szociális háló erősítésére.
Akkor még nem tudhattuk, hogy ez nem feltétlen csak a kór-
házi várók, kórtermek és az azokhoz kapcsolódó szociális he-
lyiségek felújítását, hanem járványkórház építését és új léle-
geztetőgépek beszerzését, valamint a már korábban tervbe
vett digitális kompetenciák erősítése helyett a digitális oktatás
egyik napról a másikra történő bevezetését kell, hogy jelentse
2020 tavaszán.

Magyarország vezetése továbbra is kiáll azon álláspontja
mellett, miszerint Hazánk fenntartható fejlődésének legfon-
tosabb alapjai és zálogai a magyar családok. Éppen ezért – és
minden jelenlegi nehézségünk ellenére, továbbra is – jelentős
támogatást kívánunk nyújtani ahhoz, hogy a gyermekvállalást
és a magyar családok boldogulását segítsük és ösztönözzük.
Eddig mintegy félmillió magyar ember otthonteremtését se-

gítette a kormány a családi otthonteremtési kedvezménnyel
(CSOK), amelyet az elmúlt évben a használt lakás után járó
kedvezményes hitellel és a falusi CSOK bevezetésével bővített.
Szintén jelentős érdeklődés mutatkozott a babaváró hitel, va-
lamint a nagycsaládosok autóvásárlásához nyújtott támogatása
iránt is. A gyermekek után igényelhető adókedvezmény mel-
lett 2020. január 1. napjától a legalább négy gyermeket felne-
velő anyák személyi jövedelem alóli mentességével kívánunk
a nagycsaládosok anyagi terhein enyhíteni.

A Magyar Falu Programnak köszönhetően kistelepülése-
inkre külön figyelmet fordít a kormány, hiszen kiemelt célja,
hogy javuljon az 5000 lélekszám alatti településeken élő em-
berek életminősége. 

Az országos eredmények mellett jelentős térségi sikerekről
is beszélhettünk 2019-ben. Az M0 autóút felújítása ütemterv
szerint halad jelenleg is, mostanra visszaadták a forgalomnak
a már felújított szakaszokat. Tovább könnyíti majd a tököliek
közlekedési lehetőségeit is, hogy az M0 déli szakaszának fel-
újításával párhuzamosan, a Gerinc úti felüljáró átépítésével
egy harmadik, teljes értékű M0-ás csomópont épült meg. A
lakosság eddig tanúsított türelmét és megértését köszönjük,
és a fejlesztés hátralévő részére is tisztelettel kérjük.

A kormány – célzottan a közép-magyarországi régió egész-
ségügyi fejlesztését szolgáló – Egészséges Budapest Program
keretében megkezdett fejlesztésnek köszönhetően tavaly is új
berendezések érkeztek a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Ren-
delőintézetbe, ezzel segítve a korszerű betegellátást. 

Szívből gratulálok Hoffman Pál polgármester úr ismételt
megválasztásához, kívánom, hogy az új ciklusban vezetésével
ugyanolyan hatékony és maradandó eredményeket érjen el
Tököl, mint eddig, minden itt élő megelégedését szolgálva.
A mellette dolgozó képviselő-testület munkájához is sok sikert
és Isten gazdag áldását kívánom! 

Magyarország kormánya Tököl fejlődését anyagi források
biztosításával is évek óta segíti. Ennek köszönhetően 2019-ben
és idén is újabb út- és járdafelújítások zajlottak, valamint be-
fejeződött a Szivárvány Óvoda felújítása is. Pest megyei fej-
lesztési forrás segítségével a csapadékvíz összegyűjtés és elve-
zetés beruházás I. üteme lezajlott és ebben az évben megkez-
dődhet a munkálatok II. ütem szerinti folytatása is.
Reménység szerint idén elkezdődhet – szintén pályázati for-
rások felhasználásával – a minibölcsőde és a bicikliút kialakí-
tása is.

Tisztelt Tököli Polgárok! Biztosítom Önöket, hogy – lehe-
tőségeim szerint – ahogyan eddig is, továbbra is állok Tököl,
az önkormányzati vezetés és az Önök szíves rendelkezésére.
Javaslataikat, észrevételeiket vagy kérdéseiket továbbra is
várom ismert elérhetőségeimen és – amint arra ismételten le-
hetőségünk lesz – személyes találkozások alkalmával is.

Mindannyiunk közös érdeke az, hogy a világjárvány elle-
nére is a 2020. esztendő Hazánk, azon belül Tököl és az itt
élő családok számára a biztonság, a béke és eddigi eredmé-
nyeink megőrzésének időszaka legyen, ennek érdekében
kérem, hogy segítő együttműködéssel ki-ki saját életterületén
tegyen szűkebb és tágabb közössége boldogulása érdekében!
Köszönöm a veszélyhelyzet során tanúsított fegyelmezett ma-
gatartásukat, és kérem türelmüket addig, míg közös erőfeszí-
téssel visszajuthatunk oda, ahová a világjárvány kitörése előtt
már sikerült elérnünk.

Bízzunk egymásban, bízzunk a Jóistenben, mindenkinek
kívánok áldást és békességet!

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
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„Tehetséggel születni nagy ajándék”
„Tehetséggel születni nagy ajándék, de a tehetség küzdelmek

árán kerül felszínre” írja Kiss Tamás író, költő, műfordító. A
„Szárny- nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola életében, mi
tagadás, ezt a gondolatot jól ismeri minden gyerek és tanár.
Megéljük a szárnyak bontogatásának örömteli és időnként
küzdelmes pillanatait. A vágy azonban, hogy szépet alkos-
sunk, megadja mindennapos munkánk értelmét. Tanítványa-
ink elismerést érdemelnek az éveken át tartó kitartásukért,
és természetesen a szülők is gyermekeik támogatásáért.

Milyen többletet ad iskolánk a művészetoktatással? Tudo-
mányosan alátámasztott tény, hogy a különböző művészeti
ágakban az éveken keresztül jelen lévő alkotási folyamatok
megannyi képesség fejlődését idézi elő. A kreativitás, a kon-
centráció, a kitartás, a mozgáskoordináció fejlődése, az agy
két félteke működésének egyensúlyba kerülése, az érzelmi
gazdagodás, a kulturáltsági szint növekedése, nem utolsó
sorban a különleges tudás megszerzése, hogy néhányat em-
lítsek, mind a művészeti nevelés személyiségformáló hatását
bizonyítja.A művészeti technikai felkészültség nem kétséges,
számtalan szakmában hasznosítható. Tehetséggondozásunk
gyümölcseként gondolunk felsőfokú diplomát szerzett, vagy
jelenleg egyetemi hallgató vagy középfokon továbbtanulóink
neveire. Büszkeségeink azok a fiatalok is, akik immár amatőr
zenekarok tagjai magas szintű hangszertudásukkal.

Kérdezhetnénk, mit tudunk nyújtani művészeti nevelő
munkánkkal a kívülállók, a környezet számára? Bizonyos,
hogy tanulóink tudásukkal és alkotásaikkal a közösségek
életét színesebbé, tartalmasabbá teszik. Ez az értékközvetí-
tés hosszú távon a környezet kulturális szintjének növeke-
désében fontos szerepet játszik.

A művészeti iskola életében évente az egyik legnagyobb
ünnepi rendezvény az iskolai karácsony a Városi Sportcsar-
nokban. Ebben a tanévben közel 110 tanuló bevonásával ké-
szültünk műsorunkkal. A Piac téren betlehem állításával,
továbbá műsorválogatásainkkal a városi idősek karácsonya
ünnepségén, a Nyírfaliget Idősek Otthonában és a katolikus
templom két adventi miséjén a tágabb közösségek adventi
várakozását kívántuk elmélyíteni.

A jelenlegi, koronavírus-járvány miatti vészhelyzetben
iskolánk szép tervei nem kerülhetnek megvalósításra. El-
maradt a területi harmonikaverseny, melynek megrendezé-
sére első alkalommal került volna sor. A versennyel, orszá-
gos sikereinktől motiválva célunk a jövőben a hangszert ta-
nulók fejlődésének és tehetségük kibontakozásának
elősegítése helyben és a környező településeken, valamint
a szakmai együttműködés erősítése és a tapasztalatcsere.
Az immár hagyományt képviselő, országos szinten magas

színvonalnak örvendő „Szárnyaló” Pünkösdi Népdalünnep
és Népzenei Versenyünk szintén elhalasztásra került az
idén. Ugyanezt mondhatjuk el számos, pályázat keretében
tervbe vett tehetséggondozó programunkra, művészeti tá-
borainkra, megkezdett óvodai projektünkre.

Jelenleg közel két hónapos tapasztalattal tudunk számot
adni a tantermen kívüli digitális oktatás eredményeiről.
Egyrészt tanáraink elkötelezettsége, másrészt a szülők ott-
honi figyelme és segítségnyújtása, amiért hálásak lehetünk,
harmadrészt az idővel való szabadabb gazdálkodás sok gye-
reknél több idő ráfordítását eredményezi érdeklődésüknek
megfelelően a művészeti tantárgyak terén. Ennek nagyon
örülünk, mert a gyerekek hétköznapjai színt és mással nem
pótolható tartalmat nyernek, és bár a módszer bizonyos ha-
tárokat szab, több tekintetben a gyerekek fejlődését figyel-
hetjük meg. A „Rajz egy mosolyért” önkéntes városszépítő,
a korlátozás időszakában örömszerző felhívásunkra sok
gyermek és család készített alkotást, megmutatva azokat a
kerítéseiken vagy házfalon. Köszönjük nekik a „lelki táplá-
lékot”, a város közösségi internetes oldala működtetőinek
a segítséget a részvételhez.

Az idei tanévtől intézményvezetőként a hagyományok
folytatása nemes feladatának igaz szívvel örvendhetek.
Emellett keresem az iskola közösségét formáló újabb, moti-
váló lehetőségeket, amelyek még több erőt tudnak adni di-
ákjainknak és pedagógusainknak a színvonalas munkához
és tartalmas élményt a környezetnek.

A hosszú évek alatt ápolt együttműködés a tököli általá-
nos iskola és iskolánk között alapot teremtett közös tanu-
lóink fejlesztéséhez, melyet nagyra értékelünk kollégáim-
mal együtt.

Elért eredményeinkre gondolva Tököl Város Önkor-
mányzata felé kiemelt köszönetünket fejezzük ki ezúton is,
mert a támogatás, amit kapunk, az iskola működéséhez
nélkülözhetetlen.

E cikk kapcsán, a teljesség igénye nélkül bemutatott
fényképekkel kívánunk inspiráló pillanatokat nyújtani. Az
érdeklődők és akik szeretnék gyermekük művészeti neve-
lését megkezdeni, a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti
Iskola honlapján bővebb képet kaphatnak aktív szakmai-
pedagógiai életünkről. www.nyitogato.hu

Jelen helyzetben nem mást, a legfontosabbat, jó egészsé-
get kívánok minden gyereknek és felnőttnek, hogy az újra
találkozás ismét önfeledt és örömteli legyen!

Nagyné Kovács Mariann
intézményvezető 

„Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola
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Tököl Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
helyi önszerveződő közösségek számára
egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi
támogatás tárgyában.

A pályázaton részt vehetnek: 
- azok a bejegyzett egyházak, jogi sze-

mélyiséggel rendelkező társadalmi és
civil szervezetek, valamint alapítványok,
amelyeknek működési területe Tököl
Város, regisztrált tagságuk és pontos tag-
nyilvántartásuk van, valamint üzleti, gaz-
dasági tevékenységet nem folytatnak (to-
vábbiakban: bejegyzett szervezet),

- továbbá a nem bejegyzett szerveze-
tek, azok a nemzetiségi, gyermek és /
vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tö-
köli lakosok és tevékenységüket tököli
székhelyű jogi személyiséggel rendelkező
szervek, vagyis háttér szervezetek segít-
ségével végzik (pl. önkormányzati költ-
ségvetési szervek), (továbbiakban: közös-
ségek).

A pályázatot pályázati adatlapon lehet
benyújtani.

A pályázati adatlap letölthető a
www.tokol.hu internetes oldalról, vagy át-
vehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán.

A pályázathoz csatolni kell:
- a bírósági bejegyzés másolatát,

bankszámlaszámot, ha bejegyzett szerve-
zet a pályázat benyújtója,

- a tervezett felhasználási cél megva-
lósítási költségtervezetét (megjelölve a
teljes költséget feladatonként – részfel-
adatonként, a saját forrásokat, és a már
elnyert egyéb támogatásokat),

- a támogatás átutalását befogadó hát-
térintézménnyel kötött megállapodást,
melyben a háttérintézmény bankszámla-
száma is szerepel. a pályázat beküldési
határideje: 2020.07.31.

A pályázatokat Tököl Város Polgármes-
terének címezve a Polgármesteri Hivatalba
(2316 Tököl, Fő út 117.) kell eljuttatni. A pá-
lyázat elbírálása során előnyben részesül
az a szervezet, közösség, amely állami, ön-
kormányzati támogatásban nem részesül,
nincs szponzori tevékenysége és a támoga-
tás felhasználási célja kapcsolódik az ön-
kormányzati feladatok bármelyikéhez.

a pályázatok elbírálásának határ-
ideje: a beküldési határidő lejártától szá-
mított 30 napon belül, az elbírálásról, a
támogatások odaítéléséről a Képviselő-
testület bizottságainak javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.

Figyelem! 
A vissza nem térítendő támogatások

felhasználásáról és elszámolásáról szóló
megállapodás megkötéséről a Tököli
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája,
a megállapodás aláírását követő 30
napon belüli átutalásról pedig a Tököli
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája
gondoskodik. Az odaítélt összeggel min-
den esetben el kell számolni. A 2020. évi
támogatás pénzügyi elszámolási, valamint
beszámolási határideje: 2021. január 31.
napja. Az elszámolás 2020. január 1. – de-
cember 31. között kelt, a Támogatott ne-
vére szóló, záradékolt és hitelesített
számlamásolatok benyújtásával történ-
het. Átutalással teljesített kiadások ese-
tében a kapcsolódó záradékolt és hitele-
sített bankszámlakivonat csatolása is
szükséges. Az el nem számolt összeget
vissza kell téríteni! Azok a közösségek,
melyek elszámolási és beszámolási kötele-
zettségüknek a megjelölt határidőre
nem tesznek eleget a 2021. évi támoga-
tási lehetőségekből kizárják magukat.
Bővebb felvilágosítást a 24/520-900-as te-
lefonszámon, Tomasovszkyné Fazekas
Judit igazgatási irodavezetőtől lehet
kérni.

Tököl Város képviselő-testülete a
„Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény

20/A. § alapján pályázatot hirdet a nap-
sugár napközi otthonos Óvoda óvoda-
vezetői (magasabb vezető) munkaköré-
nek betöltésére. 
a közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
a vezetői megbízás időtartama: A veze-
tői megbízás határozott időre, a
2020.09.01-2025.07.31. napjáig szól.
a munkavégzés helye: Pest megye, 2316
Tököl, Csépi út 6. 
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok: Az
intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása, különös te-
kintettel a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendeletben, a
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, va-
lamint az államháztartásról szóló tör-
vényben és annak végrehajtási rendele-
tében foglaltakra, továbbá az óvoda Szer-
vezeti és Működési Szabályzatában
rögzített hatáskörébe tartozó jogkörök
gyakorlása.

illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, vala-
mint a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók. 
pályázati feltételek:
• nevelési-oktatási intézményben óvoda-

pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges Nkt. 3. mellékletében meg-
határozott szakképzettség,

• pedagógus-szakvizsga keretében szer-
zett intézményvezetői szakképzettség, 

• legalább 4 év óvodapedagógus munka-
körben szerzett szakmai tapasztalat, 

• nevelési-oktatási intézményben peda-
gógus munkakörben fennálló, határo-
zatlan időre, teljes munkaidőre szóló
alkalmazás, vagy a megbízással egyide-
jűleg pedagógiai munkakörben történő
határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet és cselekvőképesség.
a pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret
• intézményvezetői gyakorlat
a pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, dokumentumok:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt, ennek hiányában a hatósági
bizonyítvány kérelmezését kell igazolni

(az eredeti erkölcsi bizonyítvány legké-
sőbb a pályázó meghallgatásáig nyújt-
ható be), 

• szakmai önéletrajzot, 
• vezetői programot, mely tartalmazza a

szakmai helyzetelemzésre épülő és a
fenntartói stratégiai célok megvalósu-
lását célzó fejlesztési elképzeléseket

• előírt képesítést és gyakorlatot igazoló
okiratok, igazolások hiteles másolatait, 

• Nyilatkozat arról, hogy 
- a pályázati anyagában foglalt szemé-

lyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésé-
hez, továbbításához hozzájárul, 

- pályázatát a képviselő-testület nyilvá-
nos vagy zárt ülésen tárgyalja,

- sikeres pályázat esetén vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz.

a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 
A munkakör a döntést követően tölthető
be.
a pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan to-
vábbi információt Tököl Város Polgár-
mestere nyújt a 06-24/520-910 telefonszá-
mon.
a pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tököl Város

Tököl Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek 2020. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé:

pályázati kiírás
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Tököl Város Önkormányzata, a Tököl Önkormányzat va-
gyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelet

15. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezései, valamint a
163/2018. (X.25.) számú képviselő-testületi határozat alapján,
mint Kiíró nyilvános árverést hirdet Tököl Város Önkormány-
zata a tulajdonában álló (tulajdoni hányad: 1/1), természetben
Tököl, Diófa soron található telkek árverésen történő értékesí-
tésére. 

a telkek adatai:

Licitlépcső: 50.000,- Ft

Az ajánlati biztosítékot forintban Tököl Város Önkormány-
zata OTP Bank Nyrt-nál vezetett 11742252-15393290 számú
bankszámlájára kell átutalni és az utalás bizonylatát legkésőbb
a árverés kezdetéig be kell mutatni. A közlemény rovatba a „a
megvásárolni kívánt telek hrsz. ajánlati biztosíték” megnevezés
kerüljön beírásra. Az árverésen résztvevőknek az árverésen be
kell mutatni az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hivatalos
banki igazolást.

a vételárat magyar forintban (HUF) kell megfizetni. 
a meghirdetett vételárat bruttónak kell tekinteni.
az árverés ideje: 2020. július 29. 1000 óra
az árverés helye: Tököli Polgármesteri Hivatal (2316 Tököl,

Fő utca 117.) Díszterem
Az árverésre előzetesen a (24) 520-917 lehet bejelentkezni,

legkésőbb 2020. július 24-én 12 óráig. Az árverés licitálással tör-

ténik, a licitlépcső 50.000-Ft-onként emelkedik. Amennyiben az
ingatlanra licitálás nem történik, azt a kikiáltási áron kell érté-
kesíteni, tehát az árlejtés nem megengedett. A licitálás győztese
az, aki a kérdéses ingatlanra a legmagasabb vételárat ajánlja. A
licit győztesének az árverés helyszínén a vételár 10 %-át mint
foglalót vételárelőlegként kell befizetnie az Önkormányzat
pénztárába.

az ingatlan vételárát készpénzben kell kiegyenlíteni, az
adásvételi szerződés aláírásával egy időben az árverést követő
30 napon belül.

Amennyiben a vevő hibájából szerződéskötésre a megadott
határidőig nem kerül sor, úgy a foglaló az eladót illeti.

Az árveréssel kapcsolatban további információk a Polgár-
mesteri Hivatal Műszaki Irodájában, Kőszeri Ferenc (24) 520-
917 műszaki ügyintézőnél kérhetők.

Tököl, 2020. július 2.
jelen pályázati kiírás mellékletét a Helyszínrajz képezi

Hoffman Pál Gaál Ágnes
polgármester jegyző

Önkormányzatának Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (2316
Tököl, Fő utca 117.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosítószámot, valamint a beosz-
tás megnevezését: óvodavezető, vagy Sze-
mélyesen: Taligásné Kovács Viktória,
2316 Tököl, Fő utca 117. 

a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelennek nyilvánítsa. 
a pályázat elbírálásának határideje:
2020. augusztus 31.
a pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje:  www.tokol.hu 
Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fő-

igazgatóság internetes oldala.
a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.tokol.hu honlapon
szerezhet. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

árverési hirdetmény
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Minden krízis egyben lehetőség is
Szilágyi Simon emlékeztet: a rendszeres tes-

tedzésnek stresszoldó, antidepresszív hatása
van. Veres László István.

– A lehető leg-
kevesebb szemé-
lyes kontaktus
mellett is biztosít-
juk a páciensek
terápiáját, a gyó-
gyítás így most te-
lefonon és  Skype-
on keresztül is
történik, ebbe a
munkába pedig a

65 év feletti kollégák is bekapcsolódhat-
nak – magyarázta a Magyar Nemzetnek a
Péterfy Sándor utcai kórház pszichiátriai
és krízisintervenciós osztályának vezetője.
Szilágyi Simon arról is biztosított, hogy a
mostani nehéz helyzetben fekvőbeteg-
ként felveszik az osztályukra a krízishely-
zetben lévő pácienst.

– jelen helyzetben minden erőfor-
rást a koronavírus-fertőzöttek ellátására
fordítanak, ám a pszichiátriai ellátóin-
tézményeknek is muszáj tevékenyked-
niük. Miként oldják meg az osztály mű-
ködését?

– Ügyesen kell manővereznünk, hogy
a lehető legkevesebb személyes kontaktus
mellett is biztosítsuk a páciensek terápiá-
ját. A gyógyítás így most telefonon és
Skype-on keresztül is történik, ebbe a
munkába pedig a 65 év feletti kollégák is
bekapcsolódhatnak. Szerencsére 2017-ben
Magyarországon is létrejött az elektroni-
kus egészségügyi szolgáltatási tér, amely
lehetővé teszi, hogy papír nélkül akár há-
romhavi gyógyszert is fel tudjunk írni,
amit egy újonnan bevezetett könnyítés ér-
telmében már a hozzátartozók is kiválthat-
nak. Azonban még ebben a mostani nehéz
helyzetben is meg tudjuk valósítani,
hogyha egy öngyilkossági krízishelyzetben
lévő  páciens bejön hozzánk, akkor akár
ambulánsan, akár fekvőbetegként felve-
gyük az osztályunkra. Az ilyen beteget egy
pszichiáterből, pszichológusból, ápolóból,
szociális munkásból, gyógyfoglalkoztató
szakemberből, valamint művészetterape-
utából álló team kezeli. Emellett mi egy
saját ellátási területtel rendelkező, általá-
nos pszichiátriai osztály is vagyunk, ezért
mindenféle pszichiátriai kórképpel ide-
szállított esettel foglalkozunk.

– Megosztana néhány gyakorlati ta-
nácsot arra vonatkozóan, hogy miként
őrizzük meg lelki egyensúlyunkat ebben
az időszakban?

– Mint minden krízis, ez is egy lehe-
tőség is egyben. A családtagjainkkal való
hosszabb távú összezártság egyfelől lehet
konfliktusforrás, de alkalom arra is, hogy
többet beszélgessünk, több közös él-
ményre tegyünk szert. A lelki egészsé-

günk szempontjából fontos, hogy tartós
otthonlét esetén alakítsunk ki és tartsunk
be egy napirendet: előző nap írjuk össze,
hogy másnap milyen feladatokat kívá-
nunk elvégezni, reggel keljünk fel időben,
próbáljuk ledolgozni a korábban felhal-
mozódott restanciáinkat, hívjunk fel
olyan barátokat, akikkel már régen nem
beszélgettünk, és olvassuk el az évek óta
a polcon porosodó könyveket. Jó alkalom
ez arra is, hogy a megszokottnál hosszab-
ban diskuráljunk telefonon nyugdíjas ro-
konainkkal, ismerőseinkkel. A szomszéd-
ságunkban élő idősebb lakóknak – ha ko-
rábban nem is álltunk velük kapcsolatban
– legyünk segítségére a bevásárlás, gyógy-
szerkiváltás intézésében. Ez az ő szá-
mukra ugyanis nem csupán fizikai,
hanem érzelmi támogatást is jelent. Mivel
hamarosan a tömeges megbetegedések
szakaszába lépünk, bárki kerülhet házi
vagy intézményi karanténba. Ezért érde-
mes előzetesen azt is végiggondolni, hogy
mit vinnék magammal, mit csomagolnék
össze arra a két hétre, amíg teljesen el le-
szek zárva a külvilágtól.

– nyújt-e az otthon végzett sporttevé-
kenység valamiféle mentális védelmet is?

– A rendszeres testedzésnek stressz -
oldó, antidepresszív hatása van, sőt még
az olyan nagy pszichiátriai kórképeknél is,
mint a skizofrénia, jótékony lehet. Tehát
ha valaki kétnaponta 30-40 percet inten-
zíven mozog, máris rengeteget tesz azért,
hogy a benne jelen lévő természetes szo-
rongást csökkentse. Mindezt egyébként
odahaza, az interneten fellelhető oktató-
videók segítségével, egy törülközőnyi te-
rületen is el lehet végezni, és bármely kor-
osztálynak, így az idősebbeknek is javasolt.

– Hogyan tudja egy laikus psziché-
sen támogatni azt az ismerősét, aki rosz-
szabbul viseli az izolációt, vagy éppen
most történik vele valamilyen nehezen
feldolgozható életesemény?

– Krízisintervenciót alapszinten bárki
gyakorolhat: ha például egy fiatalember
együttérzően végighallgatja egy barátja
panaszát, akit elhagyott a menyasszonya,
máris ezt tette. Erre pedig a telefon töké-
letesen alkalmas eszköz, ha nem lenne az,
nem működnének a telefonos lelkisegély-
szolgálatok. Ezeknek a következő hetek-
ben-hónapokban az eddigieknél is fonto-
sabb szerepük lesz, ezért szeretnék né-
hány, a nap 24 órájában ingyenesen
hívható telefonszámot megosztani: a gye-
rekek és a 24 év alatti fiatalok a 116-111-es,
a felnőttek a 116-123-as, az időskorúak
pedig a 06-80/200-866-os számot tárcsáz-
hatják, ha úgy érzik, hogy azonnali lelki
segítségre van szükségük. Kifejezetten az
egészségügyben dolgozók lelki támogatá-
sára hozták létre a 06-1/770-7333-as tele-
fonszámot, illetve a Callforhelp.hu honla-

pot. Felhívnám továbbá a figyelmet az
 Ongyilkossagmegelozes.hu web oldalra,
amelyen az érintettek és hozzátartozóik
rengeteg hasznos informá ciót kaphatnak,
a mi kórházunk krízis ambulanciájának
telefonszáma pedig: 06-70/984-9259,
amely 9-15 óra között hívható.

– Hogyan fordítsunk figyelmet azok -
ra, akikről tudjuk, hogy lelki betegek, és
álltak már kezelés alatt?

– Esetükben nagyon fontos a türelem,
az empatikus odafordulás és a feltétel nél-
küli elfogadás, akkor is, ha nekünk baná-
lisnak tűnik a problémájuk. Ez sokszor
már önmagában is segít. Azoknak, akik-
nek sok ez a helyzet, aki túltelítődött, és
úgy érzi, hogy nem képes kezelni a szitu-
ációt, az tele van haraggal és indulattal.
Ezt az indulatot át kell vennünk tőle, és
mint egy konténernek, meg kell tarta-
nunk, nem pedig visszazúdítani az illető
nyakába. Ez persze nem könnyű, hiszen
mi magunk is szorongunk, nekünk is ren-
geteg, az övénél akár markánsabb problé-
mánk van, mégis figyelmesen végig kell
hallgatnunk őt, és abban segíteni, hogy ő
maga találjon megoldást a saját krízisére.
Ha pedig azt érezzük, hogy valóban nagy
a baj, szakember segítségét kell kérnünk.

– szerencsére egyre kevesebben vet-
nek véget az életüknek Magyarországon.
Van okunk aggódni, hogy a mostani krí-
zishelyzetben ez a tendencia megfordul?

– Hazánk korábban a világelsők közt
volt a befejezett öngyilkosságok tekinteté-
ben. Amikor 37 éve létrejött az osztályunk,
százezer emberből 46 vetett véget önkezé-
vel az életének, mára ez a szám 17-re csök-
kent. Ez szinte egyedülálló mérséklődést
jelent, amivel világszinten már nem va-
gyunk az első tízben, az európai országok
között pedig az első háromban. A járvány-
ügyi veszélyhelyzet kihirdetése óta kevés
idő telt el, pontos adatokat még nem isme-
rünk, de az látszik, hogy – csakúgy, mint a
háborúk vagy egyéb, az emberiséget sújtó
katasztrófahelyzetek esetén – tovább csök-
ken az öngyilkossági kísérletek száma. Félő
azonban, hogy a  szuicid hajlamú emberek-
nek a megbetegedéstől való félelem, az
egziszten ciális szorongás, az izoláció, a be-
zártság nem tesz majd jót.

– a járvány miatt már többen elvesz-
tették a munkájukat, és sokak állása
forog kockán. ez is hordoz veszélyeket?

– A világjárvány következtében – gya-
níthatóan – kibontakozó gazdasági válság
is rizikót jelent. Az, hogy valakinek hosz-
szabb távon nincs munkája, önmagában
még nem öngyilkossági veszély, de egyéb
rizikófaktorokkal együtt, mint az impulzí-
vabb személyiség, a depresszió vagy vala-
milyen szenvedélybetegség megléte, már
megemelkedhet az elkövetés kockázata.

(Magyar Nemzet, 2020.04.01.)
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Újraindult a város

Örömmel jelentem, hogy Tököl újra-
indult. Apróbb problémáink akad-
tak az utolsó, uszodáról szóló dön-

tésnél, de egyébként fokozatosan indultunk
meg. Először a területzárásokat szüntettük
meg, aztán az óvodák és a bölcsőde állt át az
ügyeleti állapotról a normális működésre.
Ezt követően a játszótereket fertőtlenítettük
és nyitottuk meg, majd a szabadtéri sporto-
lási helyszíneket. Ezt követte a sportcsarnok
részleges használata mert az öltözőket, mos-
dókat nem használhatták, de a teremben kis
csoportokban lehetett foglalkozásokat tar-
tani. A Polgármesteri Hivatalban is részleges
működést alakítottunk ki. Volt lehetőség ott-
honi munkavégzésre, illetve a munkatársak
egy része szabadságot vett ki és felváltva dol-
goztak. Már teljes egészében működik a Hi-
vatal. A Városi Uszodával akadt gondunk. Jú-
nius 22-re terveztük az uszoda újra indulá-
sát, kiderült azonban, hogy annak ellenére,
hogy próbáltunk elővigyázatosnak lenni, s az
elmúlt két hónapban is működtettük a rend-
szert, mégiscsak akadt olyan műszaki, tech-
nikai probléma ami miatt nem tudtunk elin-
dulni A hibát kijavítottuk, 2020.06.29-én ke-
rült sor a nyitásra. Már a városi gyerektábor,
a gyermeküdülő használata is megkezdő-
dött. A Kis-Dunán, szép helyszínen, 40 fős
táborban a tököli gyerekek térítésmentesen
táboroznak. Használják a tököli közösségek,
osztályok, s a Művészeti Iskola is ezt a lehe-
tőséget. A tököli általános iskola igazgatója,
Giczi Miklós a gyerekek számára a napközis
rendszert engedélyezte. 

A jogszabályoknak megfelelően igyekez-
tünk a közösségi élet vonatkozásában is amit
lehetett, megtartani. Május végén megemlé-
keztünk a Hősök Napjáról. Az emlékmű kör-
nyékén könnyű volt betartani a szociális tá-
volságot, sajnos nem voltunk túlságosan
sokan ezen az eseményen. A szégyenteljes
Trianoni diktátum 100. évfordulóján, június
4-én a Nemzeti Összetartozás Parkot avattuk.
Gyönyörű székely kaput állítottunk fel a ko-
rábban romos helyszínen. A szépen kialakí-
tott park és a megemlékezés mindannyiunk
számára emlékezetes marad.  

Érdekes kezdeményezés volt a Monar-
chia Zenekar fellépése, az ünnepséget köve-
tően később a Szent Miklós Idősotthonban is
felléptek.

Valamennyire még a közösségi élet is ka-
pott esélyt. Abban reménykedem, hogy bár
nyár van, ilyenkor mindenki a nyári szünetre
készül, közösségeink újraélednek, és meg-
szervezik a nyári-őszi programjaikat.  Ami
véglegesen megváltozik, az a város legna-
gyobb rendezvénye, a Százhalombattával és
Szigetszentmiklóssal közösen szervezett nagy
jelentőségű folklórfesztivál. A már 25 éve
szervezett Summerfest. Tucatnyi külföldi
csoportot szoktunk fogadni, rengeteg néző
és résztvevő élvezte a programokat.  Ez az
esemény augusztus 12. és 20. között úgy
ahogy az korábban szokott, most biztos nem
valósul meg. Halász László művelődési ház
igazgatóval egyeztettünk, aki dolgozik azon,
hogy augusztus 20. táján két-három napos

eseménnyel mégiscsak megörvendeztessük a
tökölieket.

Tökölön négy koronavírusos megbetege-
dés volt és több mint 30-an voltak hatósági
házi karanténba rendelve. Természetesen a
kezdetektől igyekeztünk felkészülni. Korán
tudtunk szájmaszkokat és kesztyűket sze-
rezni, fertőtlenítő eszközöket biztosítani.
Nemcsak az intézményekben dolgozóknak,
hanem a város üzleteihez is eljuttattunk
ezekből. Aki igényelte, az a Polgármesteri
Hivatalban térítésmentesen bármikor kapott
ilyen felszerelést. Egy alkalommal vált feszül-
tebbé a helyzet, amikor egy tököli idősott-
honi megbetegedésről kaptunk tájékoztatást.
Szerencsére, nagyon jó körülmények között
gondozzák itt az időseket, s dr. Halász Ilona
háziorvos is nagy segítséget jelentett. Az el-
különítés sem volt problémás, így nem ter-
jedt el a vírus abban az otthonban sem. 

Tökölön viszonylag kevesen találkoztak
a járvány következményeivel. Ezért aztán
küzdenünk is kellett, mert az emberek egy
része sajnos elbagatellizálta a járványhelyze-
tet, mert nem találkozott közvetlenül olyan
személlyel, aki a járványban, vírusban érin-
tett. Komoly figyelmeztetés, hogy egy duna-
haraszti háziorvos a környezetünkben léle-
geztető gépre is került, s vannak tapasztala-
taink azoknak az elbeszéléseiből is, akik
kórházba kerültek Tökölről. 

Továbbra is elővigyázatosnak kell lenni.
Ez a következő időszakra is érvényes gondo-
lat. A kormány megszüntette a veszélyhely-
zetet, de a vírussal találkozni lehet. Arra
lehet számítani, hogy gócok alakulhatnak ki
(lásd váci kézilabdázók).  Mindenkinek saját
érdeke, hogy elővigyázatos legyen. Ott ahol
maszkokat kell használni, a maszkot fel kell
venni, a kézfertőtlenítésről nem szabad meg-
feledkezni A szabályokat meg kell tartani, ez
most már könnyebb, mint a veszélyhelyzet
alatt, de a koronavírus nem tűnt el.  

Jó lenne, ha pozitív érzelmi változás kö-
vetkezne be! Tökölön a járvány kapcsán na-
gyon korán kialakult az összefogás. Szeren-
csések vagyunk, mert Tököl összetartó kö-
zösség. A családok, rokonok tartják a
kapcsolatot, s az egy utcában élők és a közös-
ségbe járók is számíthatnak egymásra. A Pol-
gármesteri Hivatalnak 16 egyedülálló sze-
mélyről kellett gondoskodnia, Róluk az in-
tézményi munkatársakkal gondoskodtunk.

A dolgozók végig kapták a fizetésüket az
intézményekben. Más típusú feladatokat
kaptak.Az iskolában ki tudtuk festeni a tor-
natermet, felújítottunk belső helyiségeket.
Nagyon sok olyan feladatot megoldottunk,

amire a nyár folyamán vagy normális idő-
szakban nem lett volna lehetőség. 100%-ban
megkapta mindenki a fizetését, nem kellett
senkit elküldeni. Az Önkormányzattal kap-
csolatban lévő bérlők számára fizetési köny-
nyítést, bérleti díj kedvezményt tudtunk biz-
tosítani. Szerencsés helyzetben voltunk,
mert mindannyiunk nevében megköszön-
hettem az egészségügyben dolgozók mun-
káját.Az orvosok 200000 Ft-ot az assziszten-
sek 100000 Ft-ot kaptak a várostól. 

Szeretném, hogy ez a közösségi összetar-
tozás, az egymásra figyelés a jövőben is meg-
maradna. Fontos és jó, ha nemcsak veszély-
helyzetben, nemcsak vírus idején számíthat-
nak a családok, a tököliek egymásra, hanem
normális időszakokban is. 

Az Operatív Csoportnak a veszélyhelyzet
nem volt teljesen új, mert a nagy-dunai ára-
dások során időnként kerülünk olyan hely-
zetbe, hogy családokat kell árterületről kite-
lepíteni engedély nélkül épült ingatlanokból. 

Egy Százhalombattán történt baleset
miatt is kialakult veszélyhelyzet. A város ki-
telepítése csak a szerencsés széljárás miatt
nem történt meg. Biztonságot adó jó érzés,
hogy a tököliek értékelték a város, az önkor-
mányzat erőfeszítéseit, gondoskodását.  

Figyelemmel kísértük az intézmények
változásait is. Az oktatásban a kényszerhely-
zet szerencsés változást, előrelépési, korsze-
rűsítési lehetőséget is jelent. A Polgármesteri
Hivatalban az otthoni munkavégzés lehető-
ségét tapasztaltuk meg. Fontosnak látom,
hogy az emberek egyre inkább megtanulják
a személyes ügyintézés helyett az online ügy-
intézést. Ez komoly változást hozhat a mi
munkánkban is.

Figyeljük a gazdasági eseményeket,
pénzügyi elemzéseket készítünk és miután
az adataink rendelkezésre állnak, alkalmaz-
kodunk a helyzethez. A gazdálkodással kap-
csolatos kérdések természetesen rendszere-
sen napirenden lesznek. 

Megítélésem szerint minden magyar te-
lepülésen a miénkhez hasonló mentalitással
és igyekezettel gondolkodtak, dolgoztak  a
polgármesterek, a képviselőtestületek, és
ugyanez mondható el az intézményekben
dolgozókról is. Ezt tette teljessé az emberek,
a tököli családok összefogása, fegyelmezett-
sége. Köszönöm is mindenkinek, külön kö-
szönet az egészségügyben dolgozóknak, a
gyógyszertárak s idősotthonok munkatársai-
nak, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat dolgozóinak, a Védőnői szolgálatnak. 

Köszönöm a Helyi Operatív Csoport
munkatársainak Gaál Ágnes jegyzőnek, Rácz
Judit aljegyzőnek az odaadó, felkészült mun-
kát, s az intézményvezetők és a Polgármes-
teri Hivatalban dolgozó munkatársaim bátor
fegyelmezettségét. Köszönet jár minden kö-
zösségi segítőnek, cégnek és magánszemély-
nek is, akik részt vettek a járvány okozta ne-
hézségek leküzdésében. 

Kérem, hogy a jövőben is legyenek, le-
gyünk elővigyázatosak.

Sok szerencsét, jó egészséget kívánok
mindenkinek!
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szüleTések

HázasságköTések

Lőrincz Károly és Holló Szilvia
Plausin Péter és Lévai Fanni Eonika
Tóth Tamás és Bárdos Bettina
Bódi József és Lőrincz Magdolna Éva
Végh Richárd és Jakab Szilvia 
Varga Tamás és Zimonyi Viktória

2020. 02. 29.
2020. 03. 07.
2020. 03. 28.
2020. 04. 18.
2020. 04. 18.
2020. 04. 25.

Horváth Zoltán  2020. 03. 01.
Csoltó Izabella  2020. 03. 02.
Csoltó Vendel  2020. 03. 02.
Orosz Ákos Károly  2020. 03. 04.
Szitár Petra  2020. 03. 04.
Szöllősi Márk  2020. 03. 12.
Domján Csenge  2020. 03. 24.
Kassai Júlia Hanna  2020. 03. 24.
Szpin Fruzsina  2020. 04. 04.
András Olivér  2020. 04. 02.
Mózes Panna  2020. 04. 10.
Mózes Borka 2020. 04. 10.
Ésik Dominik  2020. 04. 19.
Tóth Ádám  2020. 04. 23.
Radnics Anna  2020. 04. 21.

név élt

2020. január

Bikali sándorné sz. sebők klára 76 

2020 február

Vasas andrásné sz. kerekes etel 89

Mészáros györgy 64

Marlyin antalné sz. lovastyik jolán 65

dragovics anna sz. dragovics anna 63

2020. március

németh alexander dezső 62

Minya sándor 89

lengyel imre 67

kettner Henrik 88

Horváth lajos 71

kovács józsef 76

pokornyi jános 77

2020. április

Boros lászlóné sz. istvánov Magdolna 85

szákovits józsefné sz. Völcsei erzsébet Terézia 80

HALÁLESETEK

Meghitt köszöntés lakossági tájékoztató

Az ÉTH Érd és Térsége Hulla-
dékkezelési Nonprofit Kft. Tököl,
Kossuth Lajos  u. 66. szám alatt
ügy félszolgálati irodájában 2020.
június 5-től (14-18-óráig ) újra lesz
személyes ügyfélfogadás. 

Kérjük, hogy szíveskedjenek
betartani az Önök és munkatársak
egészségének megvédése érdeké-
ben hozott szabályokat. Az ügyin-
tézés alatt az ügyfélszolgálati iro-
dában védőmaszk viselése köte-
lező.

ÉTH Érd és Térsége 
Hulladékkezelési Nonprofit Kft

Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata  •  Szerkesztő: Bárány Tamás  •  Fotók: Malaczkó István

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

Hoffman Pál polgármester úr a veszélyhelyzet feloldását követően kö-
szöntötte a 90. évét áprilisban betöltött krizsán Márkné erzsi nénit,
aki otthonában, két gyermeke és húga társaságában fogadta a polgár-

mester urat. Hoffman Pál átadta az ünnepeltnek a miniszterelnök által aláírt
Emléklapot, valamint az önkormányzat ajándékát.  
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Közel az I. ütem tervezési határideje
Tavaly ősz óta felgyorsultak az események a Szigetszentmik-
lós Gyártelep közlekedési csomópont probléma megoldá-
sával kapcsolatban.

A HÉV-átjáró tervezési elképzeléseit a Főmterv Zrt mun-
katársai ismertették, s megindult az egyeztetés az aluljáró
vagy felüljáró, s környezete ügyében. A csomóponti megol-
dások közül a tervezők a felüljáró építését tartották célsze-
rűnek. Időközben napirendre került a Csepel-szigeti HÉV
elővárosi gyorsvasúti fejlesztés tervezése is. 

A települések vezetői az egyeztetéseken a napi közleke-
dési gondokat enyhítő gyors megoldások igényét is megfo-
galmazták.

Hoffman Pál Tököl polgármestere, Szabó József Sziget-
szentmiklós korábbi polgármestere és Fáki László Sziget-
halom polgármestere által tett javaslatot Bóna Zoltán kép-
viselő úr sikerre vitte.

Ezek: 
1. Lehajtó sáv a Tesco körforgalomtól a Hunyadi körfor-

galomig, segítve a Tököl, Ráckeve felé haladást,
2. A Hunyadi körforgalom turbó, azaz dupla sávossá ala-

kítása,
3. A körforgalomból a Szigetszentmiklós felé történő ki-

hajtás biztosítása,
4. A hosszabb lehajtósáv kialakítása Szigetszentmiklós felé.

Áttörésnek tekinthetjük, hogy első ütemnek elfogadták
a nyugati csomópont (Hunyadi körforgalom és a hozzátar-
tozó fejlesztések) ügyét, különösen azt, hogy 2020. márciu-
sára engedélyes tervről, s 2020. decemberére kiviteli tervről
hangzott el ígéret. Ebben az esetben a közbeszerzések le-
folytatása után, 2021-ben, 2022-ben ezek a munkák akár
meg is valósulhatnak.

Természetesen fontosnak tartjuk, hogy az átjáró terve-
zési és kivitelezési munkái is minél előbb megvalósuljanak.

A tervismertetéseken Tökölt Hoffman Pál polgármes-
ter, illetve Dr. Vass Lucia alpolgármester képviseli.

Megbeszélések a Szigethalmi Központi Ügyeletről
Fáki László Szigethalom polgármestere és Hoffman Pál
Tököl polgármestere több alkalommal is találkozott az
Inter-Ambulance Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatójával, Molnár György úrral. Az egyeztetéseken a biz-
tonságos, eredményes betegellátás biztosítása érdekében
szükséges együttműködés lehetőségét vették sorra. 

A polgármesterek ugyanakkor jelezték a vezérigazgató
úr felé az ügyeleti ellátással kapcsolatos lakossági észre-
vételeket, kifogásokat is. Molnár György úr megígérte az
elfogadhatatlan bejelentés fogadási, intézkedési esetek ki-
vizsgálását, ugyanakkor jelezte, a betegellátás egyre nehe-
zebbé váló körülményeit.

A jövőre vonatkozó elképzelések vázolása során kie-
melte a finanszírozás kérdését. Elsősorban a minőségi szak-
emberek munkában tartását érzi együttesen megoldandó
feladatnak.Ez az ellátási terület kiterjesztésével, összefogá-
sával, vagyis a NEAK finanszírozás növelésével, illetve a te-
lepülések támogatásával érhető el. 

A lakosságarányos támogatási igény fölvetése mellett
2020. május 30-ra a Szigethalmi és Tököli Polgárőrök újra-
élesztési képzésére tett vállalást.

Jó hírek a Ráckevei és a Csepeli HÉV  fejlesztésekről
A kormányzat novemberben döntött Budapest és az

agglomeráció HÉV vonalainak teljes megújítása és fejlesz-
tése előkészületeiről.

A tervek érintik a Ráckevei és Csepeli vonalakat is. El-
készültük után a 20201-2027 közötti európai uniós forrá-
sokból valósulnának meg. Izgalmas a fejlesztés műszaki tar-
talma, mely szerint teljesen megújul a H6-is Ráckevei HÉV,
s P+R parkolók létesülnek a vonal mentén. Újjáépül a H7-
es Csepeli HÉV, s meghosszabodik az Erdősor útig.

A tervezőknek el kell készíteniük a ráckevei és csepeli
járatok Közvágóhídtól-Boráros téren át a Kálvin térig tör-
ténő meghosszabbítás tervét. A létrehozandó elővárosi
gyorsvasúti rendszerben a két déli vonal utasszáma 47 ezer-
ről 108 ezerre nőhet. 

A számítások szerint Csepelről 7 perccel, Ráckevéről 30
perccel rövidebb idő. A beruházást a BFK-MÁV-HÉV Zrt
konzorciumban valósítja majd meg.
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8 hét után újra a szabadban
Ellepte a gyermeksereg a város játszótereit, s az erősítő

parkot. Megtörtént a fertőtlenítés, így a biztonságos hasz-
nálat feltételei adottak. e munkák mellett folyamatos a vá-

rosszépítéshez szükséges virágok vásárlása és azok kiülte-
tése is.  A fűnyírásra is használt traktorral gyorsabb és köny-
nyebb lett a füves területek rendben tartása is.

Befejeződött a járdaépítés
Időben megkezdődött és be is fejeződött a József Attila

utca járdafelújítása a Pozsonyi u. – Mester u. és a Kossuth
Lajos u. Sport utca szakaszain. A beruházás során a régi be-
tonburkolat elbontásra kerül, helyette új alépítmény készül,
amelyre beton térkőburkolat kerül lefektetésre. A felújítási

munkák során elkészül mintegy 1550 m2 térkő burkolat. A
beruházás költsége br. 39 260 526 Ft, ebből 30 millió forint
pályázati forrás és 10 millió forint önerő biztosít fedezetet.
A megvalósítás szerződés szerinti határideje 2020. augusz-
tus 30. volt, de az Önkormányzat elfogadta az előteljesítést.

Köszönet a játszótereket érintő figyelemért

A Polgármesteri Hivatal munkatársai a játszótereket, ját-
szóeszközöket rendszeresen ellenőrizik, mégis hasznosak a
szülőktől érkező napi információk az aktuális rongálódá-
sokról.

Az elmúlt hét jelzései alapján intézkedtünk az elhasz-
nálódásból adódó egyszerűbb javítások azonnali elvégzésé-
ről. 

Néhány helyen olyan mértékű károkozás történt, ame-
lyeknek javítására csak európai szabvány szerinti tanúsítás
kiadására jogosult cég megbízása ad garanciát. 

Természetesen ezekben az esetekben is intézkedtünk a
hibák kijavításáról, ez sajnos így akár hosszabb időt is
igénybe vehet.

Köszönjük az észrevételeket, mindent megteszünk a
gyermekek biztonságáért.
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a veszélyhelyzetben is dolgozott a képviselő-testület
9 igenes támogatás a döntések mögött

Rendkívüli helyzetben adok össze-
foglalót a Képviselő-testület mun-
kájáról és a városi feladatokról. Az

ok természetesen a koronavírus járvány.
Az élet aktuális, mondhatni tervezett

ügyeiben is előre kell lépnünk, döntések-
nek kell születniük. Ezekről röviden:

8 napirendben született döntés, csak
nem a megszokott módon. A rendkívüli
helyzetre tekintettel Pintér Sándor bel-
ügyminiszter úr utasítása alapján sem az
önkormányzati bizottságok, sem a képvi-
selő-testület ülése nem tartható meg. Az
iránymutatás arról szól, hogy veszélyhely-
zetben a képviselő-testület hatásköreit a
polgármester gyakorolja (néhány kivétel-
től eltekintve).

Természetesen az új helyzetben is a
többségi álláspontot érvényesítettem. Az
óvintézkedésekkel a Művelődési Házba
tervezett ülést lemondtam. 

Elektronikus levélben valamennyi
képviselőtársamat megkerestem, s ezúton
is köszönöm, hogy mindannyian visszaje-
leztek. Vukov Máté, Karászi László és Far-
kas Zsuzsanna képviselők tudomásul vet-
ték az eljárást, a határozati javaslatokról
nem nyilatkoztak. nyolc képviselő, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia istván, Füle
zoltán, gergics illés, Malaczkó istván,
Vaslaki judit és Vejmola istván a konk-
rét határozati javaslatokra, konkrét vá-
laszt adott. ez megkönnyítette szá-
momra a döntések meghozatalát.

Gyakorlatilag egy levélszavazást bonyo-
lítottunk le. A határozati javaslatokra vonat-
kozóan az én álláspontomat is figyelembe
véve, kilenc támogató vélemény született.

az első csoportra vonatkozó döntések:
• Elfogadtam a 2020-ra vonatkozó

Közbeszerzési Tervet. Itt sem meglepetés a
véleményegység, hiszen ezek a fejlesztések
folyamatosan napirenden vannak. Ezek: 

- a József Attila utca egyoldali járda-
építése, 
- a Csapadékvíz-elvezetés II. üteme,
- a kerékpárút-beruházás, 
- a Minibölcsőde közbeszerzése. Ez a
kiviteli terv elkészülte után gyorsul fel. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született. 

a második csoportban az egyéni és
képviselői kérésekre, indítványokra
térek ki. 

• K. K. részére eladjuk a családja által
az 1970-es évek óta lakott épület alatti te-
rületet az ingatlan-értékbecslő által meg-
állapított 2,7 mFt áron. Ezt a területet a
Községi Tanács az akkori tiszai árvíz elől
menekülő család számára biztosította. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

• A Barackos és a Cseresznyés utcát
összekötő 123/27 hrsz-ú, eddig névtelen
utat Berkenye utcának neveztük el. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

• D. J. kérelme esetében egy korábbi
döntésünket erősítettük meg. Egy telekcso-
port kialakítása során a HÉSZ-szabályozás
adottá teszi az ott elhelyezhető épület he-
lyét, alakját. A kért módosítási igényt a
Képviselő-testület már korábban befogadta,
azonban az csak az új szabályzás véglegessé
válása eredményez új helyzetet. Az ügynek
általánosítható tanulsága, hogy ingatlanvá-
sárlás esetén feltétlenül szükséges az érvé-
nyes beépítési szabályok megismerése.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

• Karászi László, Vukov Máté, Farkas
Zsuzsanna képviselők kéréseket, javaslato-
kat fogalmaztak meg. Ezeket befogadtam, a
polgármesteri hivatalban előterjesztések
készülnek a képviselő-testületi ülésen tör-
ténő tárgyaláshoz. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

Végül a harmadik csoportban a fej-
lesztéseink.  Három beruházásunk lépett
új szakaszba:

• A József Attila utca egyoldali járda-
építésre kiírt közbeszerzési pályázatunk
eredményes. A közbeszerzési bírálóbizott-
ság a Vitép’95 Kft. ajánlatát javasolta elfo-
gadásra. miután a Belügyminisztérium ál-
tali 29 mFt, ami 9,8 mFt saját forrással egé-
szült ki, csupán 580 eFt többlettámogatást
igényelt. A Vállalkozási Szerződés megkö-
téséről intézkedtem. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

• Nehezebb ügynek látszik az Északi
kertváros csapadékvíz-elvezetés folytatása,
a II. ütem megvalósítása. Mégpedig azért,
mert a rendelkezésre álló forrást megha-
ladó ajánlatok érkeztek. A Közbeszerzési
Bíráló Bizottság által érvényesnek ítélt, a
legjobb ár-érték arányt mutató ajánlat ma-
gasabb, mint a rendelkezésre álló nettó 110
mFt összeg. Javasolt döntés: a pályázat ér-
vénytelenítése. Feladat: a tervező Solidus
Kft felkérése, lehetséges költségmegtakarí-
tást eredményező műszaki megoldások
megvizsgálására, s ennek alapján az új köz-
beszerzési pályázat kiírása. Az eddig aján-
lattételre felkért cégek mellé felkértük a
Sziget-Szilárd Kft-t is. 

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

• Meghirdettük a Kerékpárút beruhá-
zásunkat. Örömteli, hogy Pest megye 161
mFt-os támogatása, s a város 9,3 mFt-os
saját forrása lehetővé teszi ezt a fejlesztést.
Fontos tudnivaló, hogy ez a pályázat turisz-
tikai fejlesztési célú, s a repülőtéri egyenesre
vonatkozó terv nem lett volna beadható.
Előnye, hogy biztonságosabbá válik a Sziget-
halom-Tököl közötti kerékpáros, gyalogos
közlekedés, a munkába járás, s a Csépi úti
üzletcsoport és a temető megközelítése. A
kiíró javaslatára a tervezőknek át kellett dol-
gozniuk a nyomvonal néhány részletét. A jó
hír, hogy ez megtörtént, s a kivitelezéshez
minden engedéllyel rendelkezünk. Az már
kevésbé, hogy a tervezők szerint ez költ-
ségnövekedést is jelenthet. Első lépésként
megkeresem a kiíró Pest megye önkor-
mányzatát, többletforrás biztosítását
kérve. Amennyiben ez nem lehetséges, a
határozati javaslatban erre a helyzetre is
kitérünk. Az ajánlattétel nyilatkoztatja a
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pályázókat az esetleges pénzügyi többlet
teljesítésének 2021-es évre történő áthú-
zódásának elfogadásáról.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics péter,
Csurcsia istván, Füle zoltán, gergics
illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, kilenc támogató véle-
mény született.

Köszönöm a képviselők együttműkö-
dését. 

Döntéseink fontosak, s mindannyiunk
szerint jók, mert a beruházásoknak kö-
szönhetően

• Tököl fejlődése folytatódik, 
• a cégek a munkahelyeket tartanak

meg, 
• s emberek, családok maradnak biz-
tonságban, mert lesz jövedelmük.
A városi honlapon (www.tokol.hu), Fa-

cebookon (Tököl: Tények, közügyek), a
Lakihegy Rádióban, s a Duna-média Te-
levízióban minden aktuális ügyről, s tár-
gyalásomról folyamatos tájékoztatást
adok. 

A koronavírus nehéz helyzeteket te-
remt, de az élet nem áll meg.

Dolgozunk tovább, mert idézve Orbán
Viktor miniszterelnök úr gondolatát: „Ha
munka van, minden van.”

Hoffman Pál polgármester
Tököl, 2020.04.08.

Javulást várunk az orvosi ügyeleti 
ellátásban

Hoffman Pál polgármester egyeztetést
folytatott Fáki Lászlóval, Szigethalom pol-
gármesterével és az Inter-Ambulance
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazga-
tójával, Molnár György úrral a közösen
szervezett Központi Orvosi Ügyelet helyze-
téről. A polgármesterek jelezték a lakos-
ságtól érkezett bejelentések negatív tapasz-
talatait. Az igazgató úr ezeket elismerve,
egyedi kivizsgálást, s válaszokat ígért. 

A pozitív változásokhoz viszont vélemé-
nye szerint több pénzre lenne szükség, el-
sősorban tapasztalt orvosok és az asszisz-
tencia biztosításához. Miután a rendszer
eddig a NEAK támogatáson kívül más for-
rásból nem jutott pénzhez, vagyis a váro-
sokat 13 éve költségvetési kiadás nem ter-
helte, felmerült egy lakosságarányos támo-
gatás kialakítására. A záróegyeztetésen a
már csatlakozott települések (Szigetszent-
márton, Szigetújfalu, Szigetcsép) polgár-
mesterei is részt vettek, sőt még a potenci-
álisan bekapcsolható Halásztelek és Rác-
keve vezetése is megismerte a szervezetet.
Egyelőre csatlakozási szándéknyilatkozatot
nem tettek, de a résztvevők hosszabb távon
szükségesnek látják egy minimum járási
szintű rendszer működtetését. 

A helyzet javítása érdekében Tököl, Szi-
gethalom, Szigetújfalu, Szigetszentmárton
és Szigetcsép polgármestere képviselő-tes-
tületeik elé terjesztettek egy javaslatot, mely

a Vállalkozási Szerződés módosításáról szól.
Ennek megfelelően a 2020-as évre Tököl, a
városra jutó 15.- Ft/lakos időarányos részét,
1,2 mft-ot biztosítja. Továbbá 5.- Ft/lakos
összeggel, 420 eFt-tal a központi ügyeleti
helyiség bérleti díjához is hozzájárul.

A veszélyhelyzeti döntési folyamatban
a képviselők többségi, 9 igenes támogatá-
sával Hoffman Pál polgármester a megál-
lapodásokat aláírta.

A Tököli Római Katolikus Egyház ve-
zetése részéről megkeresés érkezett a Kép-
viselő-testülethez, melyben Idősotthon lét-
rehozása érdekében a plébániához tartozó
terület megosztását kérelmezték. 

A Képviselő-testület többségi álláspontjá-
nak megfelelően Hoffman Pál tájékoztatta a
kérelmezőt, hogy a terület besorolása „Tele-
pülésközpont terület”, s mint ilyenen lakó-
épületen kívül szociális, egészségügyi, oktatási
épület elhelyezhető a jelenlegi tulajdonos, a
Tököli Római Katolikus Egyházközség által.

Hoffman Pál polgármester tájékoztatá-
sában jelezte, hogy a jelenlegi településsza-
bályozási folyamatban javaslat érkezett a
terület jelenlegi műemléki környezet leha-
tárolási szabály megváltoztatására oly
módon, hogy az örökségvédelmi hatóság
által is lehatárolt területeken a beépítési le-
hetőség szűnjön meg.

Tököl város fejlesztési terveiben szere-
pel a város által megvásárolt, a romos,
közlekedési veszélyhelyzetet jelentő épüle-

tek lebontása utáni helyszínek rendezése.
Korábban így alakult ki a Pozsonyi utcában
a Büszkeség park, s most a Petőfi-Iskola
utcai saroktelek került rendezésre.

A munkálatok folyamatában felmerült
a Trianoni diktátum 100 éves évforduló-
jára való megemlékezés igénye, melyet si-
került a parkrendezéssel összekapcsolni. A
Képviselő-testület biztosította a parképítési
munkák 3 mFt-os költségét, s befogadta a
közadakozásból elhelyezendő Székelyka-
pura vonatkozó javaslatokat. A munka Ger-
gics Illés alpolgármester irányításával re-
kord gyorsasággal, egy hónap alatt lebo-
nyolódott, s az összefogás egy gyönyörű, új
helyszínt teremtett.

A 2020. június 4-ei megemlékezés
ebben a reprezentatív környezetben, nagy
érdeklődés mellett, méltó módon zajlott le.
Köszönet minden, a munkában résztvevő-
nek, az adományozóknak, Gergics Illés al-
polgármesternek, Kőszeri Ferenc, Lach
Bálint munkatársaknak, s Tádics Zoltán és
Simon Gyula vállalkozóknak az általuk
nyújtott segítségért.

Hoffman Pál a képviselő-testület több-
ségének álláspontja alapján nem emelt ki-
fogást Szigethalom város településszabá-
lyozási tervének módosításával kapcsolat-
ban. A döntés során elsősorban a Tököllel
határos területrészeket tekintettük át, de
ezeket, pl. a reptéri kanyarral szembeni
fejlesztési területet a módosítás nem érinti.

Iparterület-bővítés, sittlerakó rekultiváció
Hoffman Pál polgármester és Ércesné

Beck Anikó a Műszaki Iroda vezetője tár-
gyalást folytatott a Csépi úti rekultiválandó
terület rendbehozataláról. a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi hatóság által engedélye-
zett rekultivációs terv felkeltette a G&G
IHH Kft. érdeklődését. A munkálatok a te-

rületen lévő építőipari sitt feldolgozását és
töltőfölddel való takarást jelentenek. A
város költségvetése nem rendelkezik a
szükséges forrásokkal, ezért a Kármente-
sítési Alaphoz benyújtandó pályázattal kí-
vánjuk azt előteremteni. A látványos beru-
házás megvalósulása lehetőséget terem-
tene az ipari terület bővítésére is. 
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Az ellenőrzött bejelentésekről
Tisztelt Ügyfeleink!

A veszélyhelyzetre tekintettel lehető-
ség nyílik arra, hogy egyes tevékenységek
engedély helyett bejelentés alapján is
folytathatók. Ezt a lehetőséget a 2020. évi
LVIII. törvény is fenntartja 2020. május
18. napja óta.

A jogszabály speciális szabályokat tar-
talmaz általános közigazgatási rendtartás-
ról szóló törvény szerinti, kérelemre in-
duló, engedély kiadására irányuló eljárá-
sokra, lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy
egyes tevékenységek engedély helyett be-
jelentés alapján is folytathatók legyenek.
A szabályok irányadóak a települési ön-
kormányzat jegyzőjére is azokban az
ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási
hatáskörben jár el. 

A kivételeket az ún. ellenőrzött beje-
lentés alkalmazásából kizárt ügyek meg-
határozásáról szóló 288/2020. (VI. 17.)
Korm. rendelet tartalmazza: az itt felso-
rolt ügyekben a bejelentés kizárt, azok to-
vábbra is kizárólag engedély alapján vé-
gezhetőek.

Az ellenőrzött bejelentést elektronikus
úton (ügyfélkapu, illetve elektronikus
űrlap és e-Papír szolgáltatás útján, vala-
mint e-mailben) lehet megtenni. A beér-
kező bejelentésről a hivatal az ügyfél ré-
szére automatikus elektronikus visszaiga-
zolást küld.

A bejelentésnek az engedélykére-
lemre jogszabályban előírt adatokat és
mellékleteket kell tartalmaznia. Nem kell
mellékelni azokat a dokumentumokat,
amelyek beszerzése a veszélyhelyzet kö-
rülményei folytán az ügyfélre nézve
aránytalan terhet ró. A nem mellékelt do-
kumentumok tartalmáról a bejelentés-
ében kell nyilatkozni, egyidejűleg előadva
az akadályozó körülményeket. A bejelen-
tésért az engedélyezés, valamint a kapcso-
lódó szakhatósági eljárások illetékének
vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-
át kell leróni, illetve megfizetni.

A hivatal 15 napon belül visszautasítja
a bejelentést és visszatéríti a megfizetett
díjat, ha az ellenőrzött bejelentés megté-
telére – jogszabály alapján – nincs lehető-
ség, vagy a bejelentést nem elektronikus
úton terjesztették elő.

A hivatal az említett határidőn belül –
a törvényben felsorolt esetekben – a be-
jelentés engedélyezési eljárásban történő
elbírálásáról rendelkezhet. Az engedélye-
zési eljárásra utaló végzés ellen nincs
helye jogorvoslatnak. Ebben az esetben a
hatóság kérelemnek tekinti a bejelentést
és lefolytatja az eljárást. Az ügyintézési
határidő az engedélyezéshez képest 5 nap-
pal meghosszabbodik. A megfizetett díjat
a bejelentőnek 100%-ra kell kiegészítenie.

Ha a hivatal a bejelentést nem utasítja
vissza, illetve nem utalja engedélyezési el-
járásra, a tevékenységet – ha a végzésére
vonatkozó jogszabályi feltételek egyéb-

ként fennállnak – a bejelentést követő ti-
zenötödik napot követő naptól lehet meg-
kezdeni és az engedélyre vonatkozó hatá-
lyossági időtartam alatt lehet folytatni. 

Ha nem a megfelelő hatóságnál tették
meg a bejelentést, annak továbbításáról
(áttétel) a hivatal gondoskodik és erről az
ügyfelet értesíti – a 15 napos határidő az
eljárásra jogosult hatósághoz történő be-
érkezést követő napon kezdődik.

A bejelentés alapján végzett tevékeny-
ségeket a hivatal munkatársai fokozottan
ellenőrzik. A Korm. rendelet értelmében
az ellenőrzésről az ügyfél értesítése mel-
lőzhető, továbbá kérelemre történő ellen-
őrzésnek nincs helye.

A bejelentés fogadására egy kizárólag
erre a célra szolgáló e-mail-címet kell biz-
tosítanunk. Ez az e-mail cím a következő:
bejelentes.tokol@tokol.hu, melyre 2020.
május 18. napjától várjuk kérelmeiket.

Tököl, 2020. július 8.
Gaál Ágnes jegyző

Adózási tájékoztató
Hatóságunk 2019 februárjától egy or-

szágos központi informatikai programot
(ASP) használ, így a Tisztelt adózók a fi-
zetési kötelezettségeikről, az előző évek-
ben megszokottaktól eltérően értesültek.

Az önkormányzati adóhatóság elké-
szítette és postára adta, illetve kiküldte a
tárhelyekre a gépjárműadó és a kommu-
nális adó változásokat tartalmazó határo-
zatokat 

Gépjárműadó esetében az adó megál-
lapítása ún. „kivetéses eljárással” történt,
így a változásokról az érintettek határozat
formájában értesültek, változatlan tényál-
lás esetén, az előző év(ek)ben kiadott ha-
tározatok szerint kellett a fizetési kötele-
zettségeket teljesíteni. A kézbesített hatá-
rozatok véglegessé válását követően
kerülnek az adóelőírások az adózói szám-
lákra.

Annak érdekében, hogy a fizetési kö-
telezettségeiket helyesen tudják teljesíteni,
a megküldött változásokat tartalmazó ha-
tározatok mellé is postázott adóhatósá-
gunk csekkeket a magánszemélyeknek.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét
belföldi fizetési számlájáról történő átuta-
lással vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) tudja teljesíteni, továbbá az adó
befizethető elektronikusan: https://e-onkor-
manyzat.gov.hu. oldalra kattintva. A pénz-
forgalmi számlanyitásra kötelezett adózó
a fizetési kötelezettségét belföldi pénzfor-
galmi számlájáról történő átutalással kö-
teles teljesíteni. javasoljuk, hogy éljenek
valamely elektronikus fizetés lehetősé-
gével.

A magánszemélyek postai úton - térti-
vevényes hivatalos levélként – határozat-
ban kapták meg az értesítést, amennyi-
ben adókötelezettséget érintő változás
történt. Az önkormányzati adóhatóság

jogszabályban előírt kötelezettsége, hogy
a határozatot tértivevényes hivatalos levél
útján kézbesítse, hiszen a véglegessé válás
feltétele a határozat átvétele. Az át nem
vett határozatokat a posta a mai napig
kézbesíti. Ebben kérjük szíves megértésü-
ket és türelmüket az átvétel során! 

A gazdálkodó szervezetek részére –
ideértve az egyéni vállalkozókat is – elekt-
ronikusan, a tárhelyekre került kiküldésre
a határozat. Kérjük, hogy fokozottan szí-
veskedjenek figyelemmel kísérni a tárhe-
lyeikre érkező leveleket.

A második félévben esedékes helyi
adók és a gépjárműadó befizetési határ-
ideje 2020. szeptember 15. (kedd).

A második féléves adószámla kivonat
(az azon jelzett napi állapot alapján) ma-
gánszemélyek esetében egyszerű postai
küldeményként, gazdálkodó szervezetek
esetében – ideértve az egyéni vállalkozókat
is – a tárhelyükre érkezik. Felhívjuk figyel-
müket, hogy adóügyekben az egyéni vállal-
kozók elektronikus ügyintézésre kötelezet-
tek akkor is, ha nem egyéni vállalkozói te-
vékenységükkel összefüggésben járnak el;
részükre csekk nem kerül postázásra.

2020. évben az E-önkormányzati por-
tál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az
önkormányzati adó szakrendszerben az
elektronikus önkormányzati ügyintézés
helyszíne. Önnek lehetősége van az elekt-
ronikus rendszeren keresztül megtekin-
teni az önkormányzati adóhatóság nyil-
vántartásában lévő, adózással kapcsolatos
fontosabb adatait (adatbejelentéseit, be-
vallásait, adótárgyait, befizetéseit, folyó-
számlája aktuális állapotát, stb.).

A Portál használatára vonatkozó rész-
letes tájékoztatót elérheti itt: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/tajekoztato

javasoljuk, hogy a befizetést megelő-
zően tekintse meg az aktuális egyenle-
gét. Az adószámla felülvizsgálatakor ér-
demes tételesen egyeztetni az elektroni-
kusan megkapott vagy lekérdezett, illetve
a papír alapon adószámla-kivonat formá-
jában kapott adószámlán közölt adatokat,
valamint a saját nyilvántartás adatait. 

Fontos, hogy az adószámla-adatok
feldolgozása, könyvelése időt vesz
igénybe, ezért nem érdemes olyan tételt
keresni, amit a kivonat készítése vagy a le-
kérdezés előtti néhány nappal korábban
nyújtott be, illetve fizetett meg az adózó.

Ha azt tapasztalja, hogy olyan adótár-
gyak után van adóelőírása, melyek után
már az Ön adókötelezettsége megszűnt
(másnak kellene adót fizetni - pl.: épít-
mény értékesítése miatt), vagy túlfizetése
illetve hátraléka van, úgy az adatbejelen-
tést haladéktalanul szíveskedjék meg-
tenni, (erre vonatkozóan a megfelelő
nyomtatvány az Országos Hivatali Portá-
lon megtalálható). Ezt követően az adó-
hatóság módosítja az adóelőírást. Ennek
hiányában nincs lehetőség az adóelőírás
megváltoztatására.
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A  „Szárny-nyitogató” 

    Alapfokú Művészeti Iskola 

A járványhelyzet korlátozásaira tekintettel a jelentkezéseket továbbra is fogadjuk. 

Szeretettel várjuk 
a szeptemberben kezdő kisiskolásokat 

ZENEI ELŐKÉPZŐBE  

KÉPZŐMŰVÉSZETRE 

KORTÁRSTÁNCRA 

NÉPTÁNCRA 
A táncórákkal kiváltható két iskolai testnevelésóra a heti ötből. 

 
 

 

 

 

 

www.nyitogato.hu 

KULTURÁLIS 
TÖBBLET HAGYOMÁNYÖRZÉS 

A„Szárny-nyitogató” Alapfokú
Művészeti Iskola a járvány
miatt kialakult nehéz helyzet-

ben is igyekszik a tököli szülők felé a

tájékoztatást megtenni a következő
tanévre történő jelentkezésről, külö-
nös gondot fordítva a leendő első osz-
tályosokra. Az új tanulók felvétele te-

kintetében személyes kapcsolattar-
tásra jelen helyzetben nincs lehetőség. 

Nagyné Kovács Mariann
intézményvezető
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Hagyományőrző tábor
„Nevelési-oktatási intézmények peda-

gógiai programjának támogatása Tökölön
és környékén”című –Tököl Város által el-
nyert – pályázatban az óvodai programso-
rozatok „Hangszer simogató”, „Néptánc
az óvodában” című, már elkezdett progra-
mok folytatásaként a nyár folyamán meg-
valósításra kerülnek az alábbi táborok:

1., Hagyományőrző, néptánc tá bor;
2., kézműves tábor, 3., képességfejlesztő
zenekari; tábor.

a táborok a gyermekek részére ingye-
nesek, a költségeket az elnyert pályázat-
ból finanszírozzuk.

a résztvevő gyermekek valamennyien
magatartásukkal, munkájukkal kiérde-
melték, hogy részesei legyenek a képes-
ségfejlesztő táboroknak! 

1., Hagyományőrző, néptánc tábor
négy alkalommal: 2020-ban kétszer öt
napos időtartam, bentlakásos; 2020. jú-
nius 22-től június 26-ig, parkerdő;
2020. június 29-től július 3-ig, park-
erdő

2021-ben kétszer öt napos időtartam,
bentlakásos.

Tábor-hagyományőrző tábor néptánc,
népi ének és kézműves képességfejlesztő
foglalkozásokra épülő nyári bentlakásos
tábor. A táborozó gyerekek megtanulják
egy kijelölt magyar tájegység táncait, nép-
dalait, ismereteket szereznek az ott jel-
lemző népi hangszerekről, szokásokról, vi-
seletről. A gyerekek megismerik (mélyítik)

a magyar népzenei, néptáncos hagyomá-
nyokat, bővítik táncos, énekes tudásukat,
népzenei ismeretüket. A táncházakkal,
közös táncalkalmakkal megtanulnak egy
értékes szórakozási formát. Kézügyességü-
ket, kreativitásukat fejlesztik, gazdagodnak
a maguk készítette tárgyakkal. 

2., kézműves tábor két alkalommal:
2020-ban hat napos időtartam, bentlaká-
sos; 2020.július 6-tól július 11-ig park-
erdő

2021-ben hat napos időtartam, bentla-
kásos.

A program mottója „vizual-art”a a ter-
mészetben. A projekt célja, hogy a képző-
művészet terén tanulóink látásmódja, ér-
zékenysége, érdeklődése még nyitottabbá
váljon, legyenek érdeklődők az őket körül-
vevő szűkebb és tágabb környezet iránt.
Nyitott szemmel, figyelmesen járjanak, ve-
gyék észre a változásokat, lássák meg a ter-
mészeti és ember alkotta szépségeket. Be-

csüljék meg az értékeket - s mindezt pró-
bálják meg alkotásaikban kifejezésre jut-
tatni. Célunk a kézügyesség fejlesztését
szolgáló tevékenységek lehetőségének
megteremtése tanórán kívül. A projektek-
ben részt vevő tanulók ismerjék meg a tár-
sas együttélés szabályait, amelyek a közös-
ségben való harmonikus kapcsolatok kiala-
kításához elengedhetetlenek.

3., képességfejlesztő zenekari tábor
két alkalommal: 2020-ban öt napos idő-
tartam, nem bentlakásos, Művelődési Ház
(Művészeti Iskola tantermei); 2021-ben, öt
napos időtartam, nem bentlakásos.

A 2020. évi zenekari tábor időpontja
várhatóan augusztus hónapban lesz meg-
rendezve.

Zenei képességfejlesztő tábor nem
bentlakásos - kínálja az esztétikai-művé-
szeti tudatosság és kifejezőkészség kulcs-
kompetencia fejlesztését, klasszikus zene-
kari darabok megtanulását, előadását. Az
együttzenélés, a zenekari játék sajátos
zenei készség-, képességfejlesztő lehetősé-
gének megteremtésével, a zenekari játék-
kultúra és módszer tanulásával, zenei is-
meretek mélyítésével a társas kompeten-
ciák fejlődnek. A táborban a gyermekek
alapot kapnak az önálló társas zenéléshez
a későbbiekben műkedvelőként zenélők-
nek és a zenei pályára készülőknek egya-
ránt. Különleges élményekkel gazdagod-
nak mind az új ismeretek, mind a társas
zenélés és a közösségépítés terén.

Hiányoztak a gyerekek
A 2020. május 13-án megtörtént az előző évben átadott Szivár-

vány Óvoda egy éves garanciális bejárása. Az utó-felülvizsgálat
eredményesen zárult, a 225 millió forintos beruházással megújult
épület és udvar egy éve zavartalanul, hibamentesen működik. 

Az óvoda újra benépesült, és a gyermekek ismét örömmel bir-
tokolhatják az új létesítményt.

„Sarokkoncert”
A MONARCHIA Zeneművészeti Egyesület júniusban két kon-

certet is adott Tökölön „Sarok Koncertek” keretében.
Az első alkalommal június 4-én a Nemzeti Összetartozás Park-

ban a Székelykapu átadási ünnepségen. A második koncert június
20-án a Szent Miklós Idősek Otthonában, az ott lakók nagy örö-
mére.
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ismét átütő siker volt a tököli sugár Timi kapustábor
Hetedik alkalommal rendezte meg nyári kapustáborát Sugár

Tímea a tököli Városi Sportcsarnokban. Izzasztó, de élvezetes és
hasznos edzések, fáradt, de mosolygós arcok jellemezték a
hetet, mely során komoly szakmai munka részesei lehettek a je-
lentkezők.

Minden szempontból különlegesnek számított az idei kapus-
tábor mert, Sugár Tímeának és csapatának már a szervezési fá-

zisban is komoly fejtörést adott, az idei tököli együttlét megszer-
vezése. No nem a jelentkezők szempontjából, mert hazánk talán
legjobb szakmai táborára szó szerint pillanatok alatt elfogytak a

szabad helyek, a nehézséget a koronavírus okozta világjárvány,
illetve az ezekből fakadó bizonytalanság jelentette. A táborban
öt tököli kézikapus is pallérozódott Joszkin Marcsi, Lőrincz
Máté, Molnár Marcell, Martonosi Zorán és Vajtai Balázs a sok
gyakorlás mellett a jó hangulatot emelte ki a tábor előnyeként

A bizonytalan időszak után tehát kiváló   táboron vannak túl
az ifjú hálóőrök, akik kivétel nélkül vállalják, hogy jövőre is itt

lesznek Tökölön. Nem kétséges a helyek majd ismét gyorsan be-
telnek, garantálva a 2021-es immár nyolcadik kapustábor sike-
rét.  

Tököli kötődésű vízilabdázó sikerei
Dr. Major Martin kettőt vágott és reménykedik. Lejátszották

a vízilabda OB/I-be jutására kiírt osztályozó első találkozóját. A
KSI és a Nagykanizsa között két mérkőzésen dől el, ki lesz őszre
első osztályú.

A Nagykanizsa csapatában két gólt lőtt Dr. Major Martin, tö-
köli kötődésű vízilabdázó reménykedik, hogy a 11:9 vereség el-
lenére a visszavágón továbbjut csapata.

A korábbi csapatában, az Újpestben Benedek Tibor által is
edzett fiatalember a sport mellett a tanulást is fontosnak tartva
fogorvosi diplomát is szerzett.

a jó rajt mindent eldönthet zöldben Vajtai Balázs a tábor vezetők és a meglepetés vendég Triscsuk krisztina

a zárónapon is kiváló hangulatban a társaság
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Foci edzőtábor

immár hagyományosan, idén nyáron is megrende-
zésre került a gyerekek részére a foci edzőtábor.
a gyerekek ismét nagy létszámban, felszabadul-
tan és önfeledten jól érezték magukat a táborban. 

szülői segítséggel sikerült a gyerekeknek a tűzoltóság
jóvoltából egy kis habpartyt is rendezni.
köszönjük az egész éves támogatást.

Ungi Csaba  edző
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