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Az esős időjárás miatt a Millenniumi
Park helyett a Tököli Művelődési
Házban tartották az idei Zenés Nyári

Esték rendezvénysorozat első programját.
Marosi Zoltán és barátai így is feledhe-

tetlenné tették az estét a tököli közönség
számára.

Marosi Zoltán harmonikajátéka mellett
a SwingBistro formációban Peczei Zsófi mű-
vésznő énekelt, Sárkány Sándor nagybőgőn,
valamint Pintér Tibor gitáron játszott.  

Az est folyamán felcsendültek olyan régi
dallamok, mint például a Meseautó, a Vo-
lare, a Hosszú forró nyár és Bésame Mucho.
A magyar, francia, olasz dalok előadását a
jelenlevők hangos tapssal köszönték meg.

Marosi zoli és barátai

Kedvezett az időjárás a Zenés
Nyári Esték rendezvény sorozat
második alkalmának.

2020. július 31-én pénteken a Ledina
Orkestar együttes szórakoztatta a tököli
közönséget. 

A zenekar tagjainak: Libor Lajos (ze-
nekarvezető) nagybőgő és basszusgitár,
Lőrincz Máté: dob, Vukov Dániel: gitár és
brácstambura, Marlin Péter: harmónika,
valamint a vendégfellépők: Rodek Krisz-
tián: primtambura és darbuka, Agatics
Krunoszláv: harmónika játéka tette feled-
hetetlenné az estét a közönség számára,
akik a jó hangulatban táncra is perdültek.

A zenekar a jó hangulat mellett sajtos-
pogácsával, lilahagymás zsíros kenyérrel
is kedveskedett a vendégek számára.

ismét egy fantasztikus zenés nyári este
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pál istván „szalonna” és bandája az összetartozás jegyében

Remek hangulatú estet varázsolt
Pál István „Szalonna” és ban-
dája a Művelődési Ház mö-

götti parkban szépszámban megjelent
nézőknek.

A négy hegedű, cimbalom, s bőgő
Pál Eszter autentikus énekével szinte
a felfedezés örömét adta a tököli tam-
burához, harmonikához, s időnként
fúvósokhoz szokott közönségnek.

Jó érzés volt együtt átélni a kiváló,
az angol királyi udvarban többször fel-
lépő elkötelezett magyar zenészek si-
kerét.

Ünnepi szentmise és kenyérszentelés

Augusztus 20-án este 18 órakor, a tököli Római Ka-
tolikus Templomban Hoffman Pál polgármester
emlékezett a Szent Istváni hagyományról. Ünnepi

szentmisét tartott Papp László plébános atya, megszentelte
az új kenyeret és a bort, melyet agapé követett.

Évszázados anna-napi hagyomány

Szerette a
Jóisten az
An na napi

szentmise részt-
vevőit. Nem mos -
ta el a szertartást
az eső. 

Papp László
plébános úr min-
tegy száz, főként
tököli és néhány
környékbeli tele-
pülésről érkezett
hívő előtt tartotta meg a tököli kisbú-
csú szertartást. Az egyházi kórus éneke
és szeretetvendégség tette teljessé az
ünnepi hangulatot.
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Tisztelt Tököliek! 
A Máltai Csoport életében mér-

földkő volt az idei év: a 30.!!! máltai tá-
bort sikerült megszerveznünk.

1990-ben fiatal felnőttként plébá-
nosunk aktív segítségével létrehoztuk
a máltai csoportot. Azóta táborozta-
tunk hátrányos helyzetű, általános is-
kolás gyermekeket a Balatonon. A fe-
lejthetetlen élmények nyújtásán túl mi
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
sok ismeretet, szemléletet is átadjunk

a gyerekeknek. Minden tábornak van
témája: hol a magyar mondavilág, hol
az egészséges életmód vagy a környe-
zetvédelem fontossága volt az a vezér-
fonal, ami köré épült a tábor. Kézmű-
ves foglalkozások sora (textilfestés, fo-
nalgrafika, varrás stb), pingpong,
csocsóverseny, métázás, nagy kirándu-
lások, strandolás, s az elmaradhatat-
lan esti mese, diavetítés…. hisz a tá-
borban semmilyen elektronikai
„kütyű” nincs, hogy a személyes be-
szélgetés domináljon. Rengeteg élő-
munka jellemzi a tábort, teljesen
önellátóak vagyunk, minden ételt mi
főzünk. Megható volt, hogy egy gene-
ráció felnőtt a kezünk alatt: egykori

nyaraltatott gyerekeink gyerekeit visz-
szük már. Jó érzés, ha vissza-vissza-
jönnek, megkeresnek, ránk köszön-
nek a csemeték, s jó szívvel emlékez-
nek az egykori nyarakra: mennyit
adott az akkor nekik élményben, lelki
fejlődésükben. Idén is remek időnk
volt, minden tervezett programunkat
sikerült véghezvinni, sőt egy egyórás,
nagy vizicsúzdázás, vizi ugrálóvár él-
ménnyel is meg tudtuk ajándékozni a
gyerekeket a Wibit cég jóvoltából.

Támogatóink évtizedek óta jó is-
merőseink, ezért tudják, átérzik, hogy
mennyire fontos a segítségük a tábor
létrejöttében. Az idei év sok szem-
pontból rendkívüli volt. Egyrészt a ko-

ronavírus miatt sokáig kérdéses volt,
hogy engedélyezik-e az ottalvós tábo-
rokat, elvihetők –e a gyerekek, meg-
oldható-e a távolságtartás egy nyári tá-
borban? Másrészt a gazdasági vissza-
esés miatt az adománygyűjtés is más
volt: sok, több éve adományozónk idén
nem tudott adni. Még egyszer hálásan
köszönjük idei és korábbi évek adomá-
nyozóiknak nagylelkűségüket: 

ALMI Bt, ÁSMO Kft, Bagyó Már-
ton, Beton Epag, Brusztné Nagy Mária,

Dévay Húsker, Dunagép Zrt, Hajker
BT, Ersto Kft, Ertl Ilona, Ébnerné
Gergics Éva, Internist Med kft, Terbe
Kőszeri Virág, Nemesné Gólya Kriszti,
Neurel Kft, Salix 95’ Kft, Saftics
Györgyné, Sovány András, Szász Ist-
vánné Rubesch Éva, Szilágyi Ildikó,
Szeltner Lajosné, Schneider Zoltán, 4
Stílus Kft, Tádics Magdolna, Tököl
Város Önkormányzata, Vándorépítész
Kft , Wibit, Zsoldos Zöldségház.

Szép őszt és vírusmentes, tartalmas
időszakot kívánunk:

a Máltai Szeretetszolgálat 
Tököli Csoportja nevében 

Vukovné Sávoly Eszter 

Harmincadik Máltai tábor
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Ismét szép a Vásártéri temető
A 80 éve használaton kívüli temető a rendszeres tisztítás

miatt egyre barátságosabb képet mutat. A városvezetés
szándékai szerint évente kétszer történik meg a zöldterület
tisztítása.

Tököl Város Önkormányzata a Vásár téri temető cser-
jéktől és gyomnövényektől való kitisztítását ismételten elvé-
gezte, így a sírok hozzáférhetőek, látogathatóak. A temető
gyommentesítésére is sor került.

A munkálatok során egyre nagyobb területek váltak ren-
dezetté. 

ÉTH ügyfélfogadás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ÉTH Érd

és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. a Művelődési
Központ és Könyvtárban minden péntek délután 14–18
óráig ügyfélfogadást tart. Az ügyfélfogadás idejében a hul-
ladékszállítási szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre és
az ingatlanonkénti 5 db zöldhulladék gyűjtő zsák térítés-
mentes átvételére is lehetőség van.

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon
táboroztak a gyerekek

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányságon idén elő-
ször, a Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztálya által indított
KedvesKÉK elnevezésű programjának keretében táboroz-
hattak a kapitányság munkatársainak gyermekei. 

A megszervezett bűnmegelőzési napközis táborban a
gyermekek közelebbről ismerkedhettek meg szü leik mun-
kájával, felpróbálták a rendőrök védőfelszereléseit, látoga-
tást tettek a duna varsányi repülőmúzeumba, ahol nemcsak
megnézhették, bele is ülhettek a gépekbe. Kirándultak a
Szigethalmon található vadasparkba, ahol állatetetésen is
részt vettek.  

A szórakozás és kikapcsolódás során a gyermekek fris-
sítették tudásukat a szabályos közlekedés vonatkozásában,

megtanulták a környezetvédelem fontosságát, valamint azt,
hogy hogyan kerüljék el, hogy esetlegesen bármilyen bűn-
cselekmény áldozatává váljanak. 
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Ütemesen épül a kerékpárút
A „Kerékpárutak szilárd burkolattal történő kiépítésé-

nek, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázaton a Pénzügyminisztérium,
mint támogató, a BPM-ÁPI/11839-1-20199 iktatószámú le-
vele alapján kerékpárút építésére 161 029 495 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosított.

A kerékpárút beruházásnál az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztály szak-
értőinek költségnövelő áttervezése alapján 66.445.526 Ft
többlet költségigény jelentkezik.

Tököl Város Képviselő-testülete természetesen meg kí-
vánja valósítani a város, de nemzetgazdasági szempontból,
pl. munkahelymegőrzés, cégek helyzetének erősítése érde-
kében is fontos beruházásokat.

Tököl város vezetése mindent megtett a költségek csök-
kentése érdekében. Többszöri műszaki tartalmat érintő
egyeztetést folytattunk le, melyekkel jelentős költségcsökken-
tést értünk el.

2020. június 10-én levélben fordultunk a Magyar Állam-
kincstárhoz, s kértük a Magyar Államkincstárt a többletkölt-
ségek finanszírozására.

2020. 07. 16-án megkezdődtek a kerékpárút kialakításá-
nak kivitelezési munkái, a Ledina dűlő – Ledina utca – Ka-
pisztrán – Széchenyi nyomvonalon.

Szigethalom Határ út és a Ledina utca között 874 fm hosz-
szúságban kétirányú, a közút forgalmától elkülönített kerék-
párút kerül kialakításra. A további helyszíneken: Ledina utca

572 fm, Kapisztrán utca 260 fm és a Széchenyi utca 253 fm
hosszúságban útpálya szélesítéssel nyitott kerékpár sáv épül.

Összeségében a projekt kapcsán 1959 fm kerékpárút
kerül megépítésre.

A Ledina utcára csatlakozó utcákban forgalomlassító
küszöb kerül elhelyezésre.

A beruházás kivitelezési költsége bruttó 219.495.345.- Ft.
A szerződés szerint a kivitelezés határideje 2021. április 16.
Az építési munkák ideje alatt kisebb korlátozások várhatók,
de az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése a mun-
kaidő végén biztosított lesz. Az okozott kellemetlenségekért
szíves türelmüket és elnézésüket kérjük.

a beruházást előkészítő döntésekről folyamatos tájé-
koztatást adtunk a városi honlapon és a Tököl: Tények,
közügyek Facebook oldalán. 

Tököl Város közbeszerzési eljárásai a közbeszerzési
Hatóság által működtetett www.kozbeszerzes.hu webolda-
lon 2005 óta megtalálhatók. 2013-tól a közbeszerzési el-
járások valamennyi dokumentációja (pl. ajánlati felhívás,
műszaki dokumentáció, aláírt szerződés, stb.) is csato-
lásra kerül.

az alábbi linken önök is rákereshetnek ezekre az in-
formációkra: https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/
hirdetmeny/

Sikeres bértámogatási pályázat a városi uszodában
A tököli uszodát üzemeltető TVCS Kft. működésére je-

lentős hatással volt a koronavírus miatti veszélyhelyzet. A
társaság alkalmazottainak zöme az uszodában dolgozik,
akiknek a feladatköre a zárvatartás miatt erősen lecsökkent.
A TVCS Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy a
megváltozott helyzetben se a dolgozókat, se a társaságot, se
a tulajdonos tököli önkormányzatot ne érje hátrány. A mun-
katársak többsége karbantartási, javítási, nagytakarítási fel-
adatokat látott el, vagy átütemezte a zárvatartás idejére az
éves szabadságát. A munkafeladatok átszervezése átmeneti
megoldásként jól működött, de májusra és júniusra a kor-
mány döntése értelmében megszülető csökkentett munka-
idős bértámogatás oldotta meg véglegesen a helyzetet. A
TVCS Kft. élt a lehetőséggel, és sikeresen pályázott a támo-
gatásra. 

A dolgozók feladatainak csökkenésével változott a mun-
kaidejük is 8 óráról 2 órára, de a pályázat révén megkapták
szokásos fizetésüket. A társaság a bértámogatást 1,6 hóna-
pig tudta igénybe venni, mely idő alatt bruttó 1.337.868 Ft
bérmegtakarítást ért el. A kisebb feladatkör miatt az önkor-
mányzat is csökkentette a társaságnak fizetendő üzemelte-
tési díjat, így az intézmény bevételeitől elesett önkormány-
zati költségvetés terhei is csökkentek. Az uszoda újranyitá-
sával a pályázat lezárásra került.
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Nyári útjavítások 5,5 mFt értékben
Befejeződött az útalappal ellátott, szilárd burkolat nél-

küli utak karbantartása.

A gréderezéssel, 3cm vtg. kőanyag kiegyenlítéssel, tö-
mörítéssel történő karbantartási munkákkal Tököl D-i vá-
rosrészében 2261 m2 murvázott burkolat újul meg a Szent
Imre, Szent László, Szent Margit, Szent Erzsébet utcák-
ban, a Tököli Parkerdő területén 7053 m2-en a Búzavirág,
Mandula, Harcsa, Fácán, Pont, Tölgyfa, Gesztenye, Feny-
ves, Csalitos, Kökörcsin, Ciprus, Iszalag, Árvácska, Vadka-
csa, Nyárfa, Kőrisfa, Bükkfa, Hársfa, Csalogány, Réce,
Harkály utcák területén.

Összegyűjtött csapadékvíz 
Tököl Város Képviselő-testülete a „Települések felszíni

csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a tele-
pülési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” (PM_CSAPVIZGAZD_2018) című pályá-
zaton a Pénzügyminisztérium, mint támogató, a BPM-
ÁPI/2906-6/2019. iktatószámú levele alapján 100.000.000.- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az elsőként eredménytelenül lezárult közbeszerzési el-
járást követően a Csapadékvízelvezetés II. beruházáshoz a
költségcsökkentés miatt megismételt pályázat után bruttó
17.316.740 Ft többletköltségigény jelentkezik.

Tököl Város Képviselő-testülete természetesen meg kí-
vánja valósítani a város, de nemzetgazdasági szempontból,
pl. munkahelymegőrzés, cégek helyzetének erősítése érde-
kében is fontos beruházásokat.

2020. június 10-én levélben fordultunk a Magyar Állam-
kincstárhoz, s kértük a Magyar Államkincstárt a többletkölt-
ségek finanszírozására.

Tököl város vezetése mindent megtett a költségek csök-
kentése érdekében. Megismételtük a közbeszerzési eljárást,
többszöri műszaki tartalmat érintő egyeztetést folytattunk

le, melyekkel jelentős költségcsökkentést értünk el. 
A beruházás teljes költsége (tervezési, projektmened-

zsment, műszaki ellenőrzés, kivitelezés, stb.) bruttó
171.012.161.- Ft. Az építési kivitelezési költség bruttó
159.987.539.- Ft.

2020. július 15-én megkezdődtek a Tököl Északi kertvá-
ros felszíni csapadékvíz elvezetés II. ütemének kivitelezési
munkái.

Az Északi kertváros területén a Madách, Kis, Akácos
utcák területén keletkező összegyűjtött csapadékvizet a Ma-
dách utca végében kialakítandó átemelő szivattyú segítsé-
gével a korábban megépült csapadék csatorna átemelőjébe
kerül. Az átemelőből egy másik szivattyú a csapadékvíz tá-
rozó medencébe továbbítja.

A beruházás során1 db Moba átemelő, 3 db tározó me-
dence, 23 db tisztító akna, 3 db víznyelő akna épül és l1230
fm különböző átmérőjű csapadékcsatorna vezeték kerül le-
fektetésre.

a beruházás elkészültének tervezett határideje 2021. áp-
rilis 16. az építési munkák ideje alatt kisebb korlátozások
várhatók, de az ingatlanok gépjárművel történő megköze-
lítése a munkaidő végén biztosított lesz. az okozott kelle-
metlenségekért szíves türelmüket és elnézésüket kérjük.

a beruházást előkészítő döntésekről folyamatos tájé-
koztatást adtunk a városi honlapon és a Tököl: Tények,
közügyek Facebook oldalán. 

Tököl Város közbeszerzési eljárásai nyilvánosak, meg-
tekinthetők. 

a Tököl Város önkormányzata által indított közbe-
szerzési eljárások 2005-től napjainkig szintén fellelhetőek
ezen az oldalon. 2013-tól a közbeszerzési eljárások vala-
mennyi dokumentációja (pl. ajánlati felhívás, műszaki do-
kumentáció, aláírt szerződés, stb.) is csatolásra kerül.

az alábbi linken bárki rákereshet ezekre az informá-
ciókra: https://www. kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/ hirdet-
meny/
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a veszélyhelyzetben is dolgozott a képviselő-testület
Nyolc igenes támogatás a májusi döntések mögött

13 napirendben született döntés,
csak nem a megszokott módon. A rend-
kívüli helyzetre tekintettel Pintér Sán-
dor belügyminiszter úr utasítása alapján
sem az önkormányzati bizottságok, sem
a képviselő-testület ülése nem tartható
meg. Az iránymutatás arról szól, hogy ve-
szélyhelyzetben a képviselő-testület ha-
tásköreit a polgármester gyakorolja (né-
hány kivételtől eltekintve).

Természetesen az új helyzetben is a
többségi álláspontot érvényesítettem.
Elektronikus levélben valamennyi kép-
viselőtársamat megkerestem, s ezúton is
köszönöm, hogy többségük visszajelzett.
Vukov Máté és Farkas Zsuzsanna képvi-
selők tudomásul vették az eljárást, illetve
részben egyetértettek a határozati javas-
latokat. 

Hét képviselő, ágics antal, ágics
péter, Csurcsia istván, gergics illés,
Malaczkó istván, Vaslaki judit és Vej-
mola istván a konkrét határozati javas-
latokra, konkrét választ adott. ez meg-
könnyítette számomra a döntések meg-
hozatalát.

Gyakorlatilag egy levélszavazást bo-
nyolítottunk le. A határozati javaslatokra
vonatkozóan az én álláspontomat is fi-
gyelembe véve, nyolc támogató véle-
mény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

1) A háziorvosi ügyeleti feladatok el-
látására vonatkozó, Szigethalom Város
Önkormányzata és az Inter-Ambulance

Egészségügyi és Szolgáltató, valamint
Tököl Város Önkormányzata mint Part-
ner között létrejött, jelen határozat mel-
léklete szerinti „Vállakozási Szerződés 2.
számú módosítása” elnevezésű doku-
mentumot aláírom,

2) az 1) pont szerinti szerződés alap-
ján 2020-ban Tököl Város Önkormány-
zatára eső 1.260eFt-ot a az önkormány-
zati hivatal működésére biztosított
többlettámogatás előirányzat terhére
biztosítom,

3) a háziorvosi ügyeleti helyiség
bérleti díjához történő hozzájárulás-
ként 2020. június 1. napjától lakoson-
ként 5.-Ft/lakos/hó összeget, 420eFt-ot
biztosítok az önkormányzati hivatal mű-
ködésére biztosított többlettámogatás
előirányzat terhére, s az erre vonatkozó
megállapodást aláírom.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy a
terület a jelenlegi szabályozások alapján
megosztás nélkül a jelenlegi tulajdonos
tököli Római Katolikus Egyház által be-
építhető. 

A jelenlegi településszabályozási terv
módosítás folyamatában, a terület örök-
ségvédelmi és városképi jelentősége
miatt javaslat érkezett a településköz-
pont vegyes terület HÉSZ szerinti szabá-
lyozás olyan irányú megváltoztatására,
mely ezen az örökségvédelmi hatóság
által is lehatárolt területen a beépítési le-
hetőséget nem tenné lehetővé.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics
péter, gergics illés, Malaczkó istván,
Vaslaki judit, Vejmola istván és az én
álláspontomat is figyelembe véve, hét
támogató vélemény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.

törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

1. A tököli 1215 hrsz-ú ingatlanon a
Trianoni döntés jubileumát meg-
örökítő Összetartozás Park megva-
lósítását jóváhagyom.

2 A park megvalósításához szükséges
bruttó 3 millió Ft-ot a 2020. évi
költségvetésben a városgazdálko-
dási keret terhére biztosítom. 

3. A közadakozásból felajánlott szé-
kelykapu elhelyezéséhez hozzáj-
árulok.

4. A park megvalósítása kapcsán az
1215 hrsz. alatti ingatlan tulajdoni
lapon szereplő művelési ág adatá-
nak kivett beépítetlen területről,
kivett park művelési ágúra változ-
tatásához hozzájárulok. Felkérem
a jegyzőt – a műszaki iroda közre-
működésével -, hogy a földhivatali
átvezetés érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

1) Kulturált, rendezett, tiszta, virág-
gal díszített környezet megteremtése és
megőrzése céljából „Szép város, rende-
zett környezet” 2020 címmel versenyt
hirdetek az alábbi három kategóriában:

I. Lakossági, 
a.) Épületablak, erkély virágosítása

(társasházak magánházak)
b.) Előkertek, kertek növényültetése
c.) Társasházak előkertjei, környe-

zete növényültetése
d.) Egységes utcakép (utcák jelent-

kezhetnek, házszámtól házszá-
mig megjelöléssel)

II. Intézményi, 
a.) Utcai homlokzat, ablak, esetleg

erkély virágosítása, esztétikai
megjelenése
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b.) Előkert, belső udvar gondozott-
sága növénnyel való ellátottsága

III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató
ingatlan. 

a.) Ipari telephelyek és létesítmények
b.) Kereskedelmi, szolgáltató létesít-

mények.
A jelentkezési határidő: 2020. au-

gusztus 25.
2) Az 1) pont szerinti verseny ered-

mény megállapításának előkészítésével
az alábbi tagokat bízom meg: Vaslaki
Judit Cecília (elnök), Bosnyák Simonné,
Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, Dr. Vass
Lucia és Gergics Illés.

3) Az 1) pont szerinti verseny díjazá-
sára 550.000.-Ft+járulékai fedezetet biz-
tosítok a 2020. évi költségvetés a város-
gazdálkodási keretének terhére.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Szigethalom város településszerke-
zeti eszközei (Településszerkezeti Terv és
Helyi Építési Szabályzat) 1. számú mó-
dosítására vonatkozó véleményezési do-
kumentációt megismertem. A tervvel
kapcsolatban kifogást nem emelek.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Az Önkormányzat 2019. évi gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót az előter-
jesztés szerint elfogadom.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics
péter, Csurcsia istván, gergics illés,
Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-

mola istván és az én álláspontomat is
figyelembe véve, nyolc támogató véle-
mény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – Tököl Város Ön-
kormányzat Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága helyett– a 2020/2021 nevelési évre vo-
natkozó bölcsődei felvételi sorrendet a követ-
kezők szerint fogadom el:

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

1. A Nap és Hold Ragyogjatok Kft.
421/31 hrsz. alatti önkormányzati
tulajdonú területet érintő telekrész
vásárlására irányuló kérelmet be-
fogadom.

2. A 421/31 hrsz-ú ingatlan érték-
becslését elfogadom.

3.  A 421/31 hrsz. alatti önkormány-
zati ingatlan épület alatti és épü-
lethez tartozó minimálisan szüksé-
ges telek fajlagos árát 3.412,-
Ft/m2-ben határozom meg,
1455m2 x 3412Ft = 4.964.460,- Ft.
A fennmaradó telek fajlagos árát
6.204,- Ft/m2-ben határozom meg,
1372m2 x 6.204Ft = 8.511.888,- Ft,
mely telek a Telekom toronyig és
a csapadékvíz szikkasztóig terjed.

4.Felkérem a jegyzőt - a műszaki
iroda közreműködésével -, hogy a
vételár elfogadása esetén a telek-
alakításhoz szükséges és földhiva-
tali átvezetéshez szükséges intézke-
déseket tegye meg.

5.Felkérem a jegyzőt - a műszaki
iroda közreműködésével -, hogy a
telek földhivatali bejegyzését köve-
tően az eladására vonatkozó szerző-
dést készítse elő olyan módon,
hogy a szerződéstervezet térjen ki
az ingatlan közmű becsatlakozásai-
nak rendezésére is.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics

péter, Csurcsia istván, gergics illés,
Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is
figyelembe véve, nyolc támogató véle-
mény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

1. Elrendelem az 1413/38 hrsz-ú in-
gatlan megosztása és telekalakítása
után kialakuló 1413/40 hrsz-ú in-
gatlan értékbecslésben szereplő
4.174.484,- Ft-on való értékesítését.

2. Elrendelem a 1413/38. hrsz-ú in-
gatlan megosztása és telekalakítása
után a következőket:

• a telekalakítást követőn kialakuló
önkormányzati tulajdonban ma-
radó 1413/39. hrsz-ú ingatlanra ké-
szüljön telekalakítási megosztás,
közműellátási felmérés, költség-
becslés és ingatlanértékesítési do-
kumentáció,

• az újonnan kialakuló 1413/40. hrsz-
ú ingatlan egy része (ahol akár egy
építési telek is kialakítható lenne)
kertvárosias lakóövezeti besorolási
értéken, a fennmaradó pedig, be-
építésre nem szánt területi értéken
kerüljön az értékbecslés alapján
értékesítésre,

• a terület későbbi beépítésének
megakadályozásának érdekében a
jelenleg hatályos településrende-
zési tervben kertvárosi lakóövezeti
besorolású 1413/40. hrsz-ú terület
mezőgazdasági besorolásúvá vál-
toztatását.

• a 045/11 hrsz-ú ingatlan Bem utca
felé eső belterületi határának
észak-nyugati irányba történő mó-
dosítását az 1413/37 hrsz-ú Bem
utca közterületi határáig, illetve az
1413/40 hrsz-ú ingatlan dél-nyugati
határáig. Felkérem a főépítész
útján a településtervezőket, hogy a
településfejlesztési koncepció, az
integrált településfejlesztési straté-
gia és a településrendezési eszkö-
zök megalapozó vizsgálata munka-
részei készítése során a módosítást
az eddig beérkezett igényekkel
együtt vegye figyelembe.

3. Felkérem a jegyzőt - a műszaki
iroda közreműködésével -, hogy a
belterületi határ módosításához és
földhivatali átvezetéséhez szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg.

4. Felkérem a jegyzőt - a műszaki
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iroda közreműködésével -, hogy
egyidejű teljesítés mellett az Ágics
Péter és id. Ágics Péter tulajdoná-
ban lévő, az Urbanicza szigeten
található 238 hrsz-ú ingatlanból
2472/36864 tulajdoni hányad, azaz
3.387 m2 és a 0240/1 hrsz-ú ingat-
lanból 1503/24455 tulajdoni há-
nyad, azaz 17.227 m2 területű in-
gatlanrész megvételéhez és az
1413/38 hrsz-ú ingatlan megosz-
tása és telekalakítása után kiala-
kuló 1413/40 hrsz-ú, 2.468m2 terü-
letű ingatlan értékesítéséhez szük-
séges adásvételi szerződéseket
készítse elő. 

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Tököl Város Polgármestere a Tököl
Kerékpárút kivitelezése vonatkozásában
lefolytatott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése
szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbe-
szerzési eljárásban a bíráló bizottság ja-
vaslata alapján az alábbi döntést hozza:

A PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
(2461 Tárnok Fehérvári út 34.) és a
VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft.
(2319 Szigetújfalu Fő utca 1/a.) ajánlat-
tevő ajánlata érvényes.

Magyar Útmester Útépítő, Építő-
ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
(1173 Budapest Régi vám köz 12.), Szi-
get-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és
Szolgáltató Kft. (2336 Dunavarsány Vö-
rösmarty Utca 2434/1) és a VIA-NOR-
TONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest
Vasas utca 65-67.) érvénytelen.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó
érvényes ajánlatot a ViTÉp '95 Vízügyi
és Építőipari kft. nyújtotta be (nettó
172 830 980 Ft = bruttó 219 495 345 Ft
ajánlati árral).

Az eljárás nyertese nettó 172 830 980
Ft ajánlati árral a VITÉP '95 Vízügyi és
Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő
utca 1/a.).

A nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219
495 345 Ft vállalási ár fedezetét bruttó
153 049 809 Ft erejéig a pályázati forrás-
ból, a fennmaradó bruttó 66 445 536 Ft
finanszírozására többlet támogatási

igényt nyújt be a Magyar Államkincstár-
hoz. Amennyiben a kérelem sikertelen,
a különbözetet a 2021. évi költségvetés
terhére biztosítja.

Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye

az ajánlatok elbírálásáról szóló összege-
zés megküldésével kihirdethető, a szer-
ződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt
nettó 172 830 980 Ft = bruttó 219 495
345 Ft vállalkozói díjon megköthető.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

6 Tököl Város Önkormányzatának
tulajdonát képező, Diófa sorban
lévő 421/35, 421/36, 421/37, 421/38,
421/39, 421/40, 421/41 421/42,
421/43, 421/44 hrsz-ú telkekre el-
készített értékbecslést elfogadom.

7. A telkek Tököl Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 15/2012.
(IX.17.) számú rendeletének 15. §
(3) bekezdése szerinti nyilvános ár-
verésen való értékesítéséhez hoz-
zájárulok.

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

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Elfogadom a TVCS Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és ki-
egészítő mellékletét, amelyben az eszkö-
zök és források egyező végösszege 33.720
eFt, az adózott eredménye - 4.442 eFt
(veszteség). Jóváhagyom az adózott
eredmény eredménytartalékba helyezé-
sét.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics

péter, Csurcsia istván, gergics illés,
Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is
figyelembe véve, nyolc támogató véle-
mény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatal-
mazással élve – a települési képviselők véle-
ményének megismerését követően, s a többségi
álláspontnak megfelelően – az alábbiak sze-
rint határozok: 

Tököl Város Polgármestere a Tököl
Északi kertváros csapadékvíz elvezetésé-
nek rendezése II. ütem kivitelezése vo-
natkozásában lefolytatott, a Kbt. 115. §
(1) bekezdése szerinti hirdetmény nél-
küli nyílt közbeszerzési eljárásban a bí-
ráló bizottság javaslata alapján az alábbi
döntést hozza:

A pUHi-Tárnok Út- és Hídépítő
kft. (2461 Tárnok Fehérvári út 34.), a
Via-norTonia Építőipari kft. (1215
Budapest Vasas utca 65-67.) és a ViTÉp
'95 Vízügyi és Építőipari kft. (2319 Szi-
getújfalu Fő utca 1/a.) ajánlattevők aján-
lata érvényes.

a sziget-szilárd Út és közműépítő
ipari és szolgáltató kft. (2336 Dunavar-
sány Vörösmarty utca 2434/1) ajánlat-
tevő ajánlata érvénytelen.

A nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159
987 539 Ft vállalási ár fedezetét bruttó
142 670 799 Ft erejéig pályázati forrás-
ból, a fennmaradó bruttó 17 316 740 Ft
finanszírozására többlet támogatási
igényt nyújt be a Magyar Államkincstár-
hoz. Amennyiben a kérelem sikertelen,
a különbözetet a 2021. évi költségvetés
terhére biztosítja.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó
érvényes ajánlatot a ViTÉp '95 Vízügyi
és Építőipari kft. nyújtotta be (nettó
125 974 440) Ft = bruttó 159 987 539 Ft
ajánlati árral).

Az eljárás nyertese a nettó 125 974
440 Ft ajánlati árral VITÉP '95 Vízügyi
és Építőipari Kft. (2319 Szigetújfalu Fő
utca 1/a.).

Az eljárás eredményes.
Az eljárás fentiek szerinti eredménye

az ajánlatok elbírálásáról szóló összege-
zés megküldésével kihirdethető, a szer-
ződés a nyertes ajánlattevővel a vállalt
nettó 125 974 440 Ft = bruttó 159 987
539 Ft vállalkozói díjon megköthető.

a határozati javaslatra vonatkozóan
nyolc képviselő, ágics antal, ágics
péter, Csurcsia istván, gergics illés,
Malaczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván és az én álláspontomat is
figyelembe véve, nyolc támogató véle-
mény született.
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Családok, közösségek, intézmények
Tájékoztató a képviselő-testület 2020. augusztus 27-ei üléséről

szerződések, beszámolók, pályáza-
tok, támogatások mellett a város gazdál-
kodási kérdései adták a képviselő-testü-
leti munka hangsúlyait.

A 2020. évi munkaterv kiegészítése, va-
gyis a II. féléves menetrend korábbi önkor-
mányzati vagyont gyarapító döntések
számszaki rendezése mellett a 2020. évi
költségvetést érintő döntések születtek. de
fontos kis-dunai ingatlanok későbbi beépí-
tését érintő határozatot is elfogadott a kép-
viselő-testület. 

először a szerződésekről:
• Lejárt a Zubor Bt. bérleti szerződése

az uszodahasználatra. A vírushelyzet,
az iskolai oktatás bizonytalanságai
miatt egyelőre egy hónapos hosszab-
bításról döntöttünk. Remélem a
többszáz térségi diák úszástanítása a
jövőben is folytatódik. Újabb öt éves
időszak a terv.

• Az uszoda fölötti erősítőtermet bérlő
Pest-Budai Testedző Egylet új fejlesz-
tésekre készülő tulajdonosi felállással
indult neki az ősznek. Döntéseinkkel,
az eddig határozott idejű szerződés
határozatlan idejűvé változott.

• Vejmola Anna városközpontban lévő
üzlethelyiség bérletét öt évvel hosz-
szabbította meg a képviselő-testület. 

• Nem támogatta a képviselő-testület
viszont a Magyar Telekom kérelmét,
amelyben a köztünk lévő szerződés-
ben szereplő automatikus inflációs
emeléstől tekintsen el a vezetés.

eredményes munkáról szóló beszá-
molók adják a döntések következő cso-
portját.

Valamennyire elmondható, hogy a kép-
viselő-testület nem csupán elfogadta a ki-
váló írásos beszámolókat, hanem a mögöt-
tük lévő munkát elismerve jegyzőkönyvi
köszönetet fejeztek ki mind az óvodák,
mind a Védőnői Szolgálat, de a Tűzoltó Pa-
rancsnokság, illetve a Tököli Rendőrőrs ve-
zetői felé, kérve, hogy a képviselő-testület
köszönetét, elismerését továbbítsák a mun-
katársak felé is. Talán érdemes néhány
számra felhívni a figyelmet: 

• A Tűzoltóság munkájában jelentős a
közlekedési mentések száma, tűzese-
tek és műszaki mentések során 2019-
ben 58 személyt mentettek meg. Tö-
kölön szerencsére nem volt kiemelt
káresemény. Tökölön is szükség
lenne 1-1 áramfejlesztőre és szivaty-
tyúra, főleg az ár- és csapadékvíz
problémák megoldásánál. 

• A Rendőrőrs 2019. évi munkáját is
méltatta a Kt. Külön megköszönve
dr. Király András kapitányságvezető
és Üveges Csaba őrsparancsnok mun-
káját, s természetesen a rendőri állo-

mányét is. Összefoglalva elmondható,
hogy Tököl közbiztonsága jó. Pest
Megye 10.000 fölötti városai között a
legbiztonságosabbak közé tartozunk.
Értékes elismerés, hogy a lakosság is
így érzi. Tökölön a regisztrált bűncse-
lekmények száma csökkent, így alakult
ez a közterületeken is. A nyomozás-
eredményességi mutatókban kellene
előre lépni. Kiváló az együttműködés
a város és a rendőrség között. Segíti a
munkát a Polgárőrség, akik komolyan
véve feladataikat járulnak hozzá a tö-
köli családok biztonságához. Komoly
segítség ehhez az a szerződés, amely-
ben a képviselő-testület 1,4 mFt összeg-
gel rendőri túlmunkát finanszíroz.

A Rendőrőrs közterületi intézkedésit il-
letően szeretnénk előre lépni. Az együtt-
működés során a gyorshajtás elleni fellé-
pést, a közterületi alkoholfogyasztás és ká-
rokozás visszaszorítását, s a parkolási
szabálytalanságok megszüntetését várjuk.

• Pozitív képet kaptunk a Védőnői
Szolgálat munkájáról is (vezető: For-
gácsné Szabó Emese). A kedvező
szakmai és a szülői vélemények mel-
lett örömmel láttam, láttuk, hogy az
újonnan nyilvántartásba vett váran-
dósok száma ismét 100 fölé emelke-
dett, 103-ra nőtt. Ez nyilvánvalóan
Orbán Viktor miniszterelnök kormá-
nyának családtámogatási döntései-
nek köszönhető. Azt vetíti elő, hogy
az utóbbi évek 80-85 elsős diák he-
lyett újra a régi létszámú, 100 fölötti
iskolai évjáratok alakulnak ki. 

• Könnyű dolga volt a képviselő-testü-
letnek az óvodai beszámolók eseté-
ben, miután a vezető óvónők Rácz
Annamária, Gajárszky Istvánné,
Schleerné Szegedi Anna és Magyarics
Lászlóné minden képviselő-testületi
üléshez havi beszámolót állít össze az
óvodájukban folyó munkáról. 

A beszámolókban megjelenetek az óvo-
dák önállóságából fakadó specialitások,
különleges vállalásaik, szolgáltatásaik. Ter-
mészetesen megfogalmazódtak az intézmé-
nyek igényei is. Jelentősen javítottak a hely-
zeten a képviselő-testület által a közelmúlt-
ban biztosított fejlesztések. Különösen nagy
előrelépést hozott a Szivárvány Óvoda 228
mFt-os újjáépítése, s a Napsugár Óvoda 30
mFt-os fűtéskorszerűsítése. Itt említem
meg, hogy döntés született arról is, hogy
20%-os óvodai létszámtúllépést engedélye-
zett a képviselő-testület.

gyermekeket érintett néhány támo-
gató döntés is.

1. A Tököl Szociálpolitikai Lehetőségei-
nek Fejlesztéséért Alapítvány segítségé-
vel 4 tököli lakos (fogyatékosok) nap-
pali ellátását segítjük a Szigethalmi

Egyesített Népjóléti Intézményben,
960 eFt-ot biztosítunk erre a feladatra. 

2. Öt tököli gyermek sajátos nevelési in-
tézménybe történő elhelyezését is tá-
mogattuk Szigetszentmiklóson és
Budafok-Tétényben sikerült helyet
találniuk a családoknak, összesen 4,5
mFt biztosításával. 

3. A Tököli Református Missziói Egy-
házközség parókia felújítását támo-
gattuk 500 eFt-tal. 

4. Gergics Illés alpolgármester javasla-
tára ugyanilyen összeget biztosítottunk
a katolikus plébánia munkáira is.

Három pályázattal kapcsolatban is
döntés születetett.

Megtörténik ennek következtében a
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói
megbízásáról szóló kiírás, majd a döntés.
Bízunk benne, hogy a jelenlegi igazgató,
Halász László úr pályázik a következő idő-
szakra is.

Kiválónak ítélték a képviselők és a bi-
zottságok a Napsugár Óvoda vezetésére
Rácz Annamária által beadott pályázatot. A
támogató egyhangú döntés egyértelműen
az eddigi színvonalas, elkötelezett vezetői
munkájának szólt. 

A kisebb közösségek számára kiírt pá-
lyázatokat is elbírálta a Kt. Összesen 840
eFt segíti így tevékenységüket, ezek 50 eFt-
tól 175 eFt összeget jelentenek, s kilenc kö-
zösséget érintenek. Gyermekek támogatá-
sától az idősek programjain át a hagyomá-
nyőrzésig terjed a tevékenységi repertoár. 

A tököli képviselő-testület közösségeket
segítő döntései ennél is nagyobb hordere-
jűek, ugyanis a nagyobb egyesületek, alapít-
ványok már költségvetésben megkapták a
működésükhöz szükséges összegeket. Így a
Művészeti Iskola, a Városi Sportkör, Sziget-
szentmiklós-Tököl Kick-Box Egyesület, a
Horvát, Német, Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a római katolikus, a református
és a görögkatolikus egyházközség is ko-
moly támogatásban részesült, összesen
mintegy 40 mFt támogatásban részesült
több tucatnyi közösség.

Kiemelést érdemel a VSK-val kialakí-
tott együttműködés, amely a TAO támoga-
tás miatt az önkormányzat a város számára
rendkívül előnyösen alakult. A fiatalok
sportolása mellett 200 mFt értékű beruhá-
zás valósult meg az MLSZ-MKSZ-nek kö-
szönhetően. Ezek önkormányzati vagyon-
gyarapodást is eredményeztek.

Nagy jelentőségűek a térségi, települé-
sek közötti együttműködések is. A Sziget-
szentmiklós és Tököl Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat működése több, 8,3
mFt, a Szigethalmi Központi Ügyelet 2
mFt, a Tököl és Térsége Szennyvíztisztító
Társulás 1,2 mFt éves költségvetési támo-
gatással látja el feladatát.
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Forrás: Univet – 
Az Állatorvostudományi Egyetem lapja  2020. március)
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szÜleTÉsek

HázasságköTÉsek
Czinder Zotlán és Schwáb Mónika Judit
Molnár Attila és Tóth Vivien
Pongárcz Csaba és Vass Mária
Pallaga János Csaba és Dants Judit
Molnár Krisztián és Valázsik Nikoletta Viktória
Hári Zsolt Krisztián és Nikli Tünde 
Bali László és Éger Barbara
Horváth Sándor és Németh Dorottya 
Házi László és Szántai Éva
Szabó Norbert és Fedák Sári
Szadai Lajos és Herédi Tímea
Milák Krisztián és Kollár Tímea Krisztina
Ágics Roland és Radványi Ágnes
Vizsnyai Viktor és Bacsó Csilla
Mike Zoltán és Muszka Enikő Ilona
Szalai Sándor Ferenc és Lisztes Gabriella
Sebestyén Tamás Illés és Kornfeld Anita
Acsádi Roland és Békés Ilona
Vukov Tamás Márk és Veres Dóra

2020.05.16.
2020.05.23.
2020.05.28.
2020.06.06.
2020.06.20.
2020.06.20.
2020.07.04.
2020.07.11.
2020.07.18.
2020.07.18.
2020.07.25.
2020.07.25.
2020.08.01.
2020.08.01.
2020.08.06.
2020.08.08.
2020.08.08.
2020.08.15.
2020.08.25.

Ádám Abigél
Estók Vajk
László Dalma
Lőrincz Hunor
Ötvös Martin
Kinda Zselyke Meláni
Fekete Júlia
Béres Ella
Prózsa Boróka
Vukov Bálint
Müller Viktória Ildikó
Dienes Kamilla
Balogh Bence
Kendra Elizabet
Kocsis Ábel Örs
Czvik Barna
Végh Viktória
Bárczi Blanka
Kádár Zente
Romfa Tamás
Tóth Enrikó Laurent
Ott Mira Alexandra
Kozma Zoé
Bohunka Máté Zsolt
Papp Maja
Fazekas Benedek
Arnóth Dorina Zita
Pallaga Bence

2020.04.27.
2020.04.28.
2020.05.04.
2020.05.04.
2020.05.09.
2020.05.06.
2020.05.13.
2020.05.21.
2020.05.19.
2020.06.07.
2020.06.10.
2020.06.11.
2020.07.04.
2020.07.10.
2020.07.06.
2020.07.24.
2020.07.23.
2020.07.24.
2020.07.27.
2020.07.31.
2020.07.23.
2020.08.04.
2020.08.09.
2020.08.10.
2020.08.13.
2020.08.20.
2020.08.21.
2020.08.21.

név élt

2020. április
Varga Ferenc 76 
neumann nándor 50 
Várady zoltán 35 
doma jánosné sz. szluka zsuzsánna 85 

2020. május
Török géza 87
németh Ferencné sz. jokán rozália 90
zuborné Csillag judit sz. Csillag judit 63
rozgics péter 67
denke ivánné sz. Barci erzsébet Margit 52
Bruszt jánosné sz. Tamás julianna 85
papp imre 79

2020. június
nagy józsefné sz. lassu gabriella 78
szabó jánosné sz. németh Hermina 95
nyeverecz lászlóné sz. lenkei Magdolna 94
Turi péter 70
Marcsa györgyné sz. kormos ilona 78
Bökönyi jánosné sz. Mészáros piroska katalin 94
salacz Ferencné sz. kapitány Margit 88
Buró antal 46
Bagyó jánosné sz. szutter Mária 75
But árpád Béla 75
Ujvári jánosné sz. Marosi anna 80
rabecz istván 63

2020. július
radnics gergely 57
dorogi károly 81
Vilics antalné sz. kossa kornélia 90
keszthely Ferencné sz. szinger erzsébet juliánna 86
Fejes ödön 91

2020. augusztus
enyedi zsigmond 89

HALÁLESETEK

Tököli Tükör
Kiadja: 

Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás  

Fotók: Malaczkó István   

Szerkesztőség: West-Graph Kft.
Nyomda: West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.
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dolmányos Teréz: Tököl földrajzi nevei

az alábbiakban közölt adattár
Tököl földrajzi nevei foglalja
magába. az anyag része egy

évekkel ezelőtt megkezdett munká-
nak, melyet a Magyar nyelvészeti
Tdk tagjai végeznek a Csepel-szi-
geten. /a belterületnél az első he-
lyen megadott név a hivatalos, a
többi népi név a 20-48. és 61-69-es
nevek hivatalos névadás során ke-
letkeztek, a község lakosai nem
használják. a külterület nevei közül
csak a zárójelben megadottak a hi-
vatalos nevek./

Tököl lakossága többségében
szerb-horvát anyanyelvű, amit a kö-
zölt anyag is tükröz. a külterület
földrajzi nevei közt magyar nyelvű
alig akad, zömmel szerb-horvát vagy
a magyar nyelvű földrajzi név a
szerb-horvát fordítása. a belterület
nevei közt fordított a helyzet, itt a

magyar nevek dominálnak. ennek az
az oka, hogy a falu az utóbbi hu-
szonöt évben igen sokat fejlődött,
számos utcája épült ki, új telepek lé-
tesültek, és a hivatalos névadás során
kaptak nevet.

a belterület neveit Mező andrás
módszere alapján dolgoztam fel.
/Mező andrás: mesterséges földrajzi
nevek motivációja. Mnyj 16. 55-71/.
a külterület neveinek csoportosítá-
sáról: Benkő lóránd: a nyárád-
mente földrajzi nevei. kázmér Mik-
lós: alsó-szigetköz földrajzi nevei,
inczefi géza: Földrajzi nevek vizsgá-
lata névtudományi  c. munkáját hasz-
náltam. Tököl önálló tanácsú közös-
ség pest megye ráckevei járárásában.
Ék-ről Halásztelek, d-ről szigetcsép,
Majosháza, dunavarsány, k-ről szi-
gethalom, szigetszentmiklós,  ny-ról
Érd, százhalombatta, ercsi határolja.

BelTerÜleT (A belterület és a külterület térképei dolgozat végén szerepelnek)
1. Ráckevei út, Fő út
2. Fő utca
3. Templom utca
4. Iskola – a templom mellett
5. Új emlékmű, Szovjet emlékmű
6. Szentmiklósi út
7. Vásártér
8. Pesti út
9. József Attila utca, Szilágyi utca
10. Alkotmány út, Hunyadi utca
11. Kút
12. Hősök tere, Dolina
13. Emlékmű a Hősök terén
14. Iskola – az Ady köz sarkán
15. Ady köz,Mária utca
16. Kun Béla utca,Kolozsvári utca
17. Kolozsvári utca
18. Piac tér,Szent István,Sztálin tér
19. Szentmiklósi út, Szentmiklósi utca
20. Rakéta köz
21. Határ út
22. Karikás Frigyes utca
23. Udvardi telep Fr
24. November 7 út

25. Lenin út
26. Arany János utca
27. Mező Imre utca
28. Kölcsey út
29. Huba utca
30. Csaba utca
31. Gárdonyi Géza utca
32. Sport út
33. Csépi út, Mátyás király út, 

Rákosi Mátyás út
34. Álmos út
35. Dobó István út
36. Móra Ferenc utca
37. Alma utca
38. Papkert Fr
39. Handaratelep Fr (Jókai utca)
40. Petőfi utca
41. Gagarin utca
42. Petőfi köz
43. Toldi köz
44. Aradi út
45. Attila köz
46. Bethlen köz
47. Kút

48. Árpád köz
49. Zrínyi utca, Holtmegájj
50. Damjanich utca, Radnics utca
51. Pozsonyi út, Legelő utca
52. Dózsa György utca, Vitéz utca, Ci-

ganszka koliba
53. Táncsics Mihály utca, Csaba utca
54. Kossuth Lajos utca, Vasút utca
55. Református imaház
56. HÉV megállóhely, Vasútállomás
57. Hámán Kató utca
58. Akácos út, Vitéz utca
59. Mester utca, Gróf Tisza István
utca
60. Dimitrovtelep, Marilintanya Fr
61. Dimitrov utca
62. Rózsa utca
63. Ságvári utca
64. Tűzoltó utca
65. Rákóczi Ferenc utca
66. Orgona utca
67. Deák Ferenc utca
68. Május 1 utca
69. Ledina utca

kÜlTerÜleT

70. Prika út,  Fölső-Prika-út
71. Orlovec, Fölső-prika / Priko / S, sz
72. Gronje – prike, / Prike / S, sz
73. Szőlő – dülő, Parlag – dülő, 

Parlazi /Szőlők / S, sz
74. Kis-parlag / Szőlők / S, sz
75. Prikai út
76. Nagy-út, Veliki – put
77. Vak-út, Tyoravi – put

78. Dunai – út, Dunavszki – put
79. Sziget, S, sz
80. Vak- út
81. Vak – út
82. Nagy-út, Veliki-put
83. Podvinográde S, sz
84. Szilvás, Slivék S, sz
85. Parlag-út
86. Ruszki-út, Ruszki-put
87. Parlag-út

88. Duna-védgát, Gát
89. Gátőrház
90. Duna
91. Jurecska S,sz
92. Jurecskai-ut
93. Lániste S,sz
94. Csorda-út
95. Nyulgát
96. Krusik S, sz
97. Rév-út
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98. Szigeti-út
99. Meregyházi-út
100. Vak-út
101. Sziget,Ada, Urbanica
102. Árok,Jendek A
103. Meregyházak, Tyáze

/Meregyháza/ s, sz
104. Marlin-gödör G
105. Krcsavina-út
106. Krcsavina-út
107. Laposka-szkelai-út
108. Tó Bara T
109. Laposka-szkelai-út
110. Dugacska-út
111. Rét r
112. Dugacske S,sz
113. Dugacska-út
114. Szelista s,sz,ke,sző
115. Szelista-kis-ut
116. Unke/Unke/ S,sz
117. Illatgyár /Fehérjegyár/
118. Alsó-prika, Dolnje-

prike S,sz
119. Vak-út
120. Marlin-erdő
121. Busziste-gödör, 

Buszistanszka,jama T
122. Laposi-út
123. Dögtememtő-út
124. Anna-kápolna
125. Busziste s,sz
126. Tábor
127. Busiste-út
128. Pozslikai.út

129. Szamárhegy, Magore-
csije-brdo

130. Ültetések, Szádove S,
sz, e

131. Popráva S, sz, e
132. Ültetési-út, Szádovszki
put
133. Ültetési-út Szádovszki

put
134. Pozsalika /pozsanke/ S,

sző
135. Pozslike-út
136. Pozslika-út
137. Laposok, lapost,/lapos/
S, SZ
138. Tölgyes, Rasztova e
139. Laposszkiá-bumár 

Ku
140. Laposi-vak-út
141. Laposi-út, Laposszki-

put
142. Laposi-vak-út, 

Laposszci-tyoravi
143. vasút, Gvozdenyák
144. Babanovica-dűlő S, 

sz, gy
145. Juhásztanya
146. Szágel-szőlők  S, sz
147. Közlegelő-dülő
148. Policerpuszta, Marlin-

puszta, S,sz
149. Tisztiházak
150. Uradalmi-út Major-út
151. Babanovica-út

152. Betonkert ke
153. Kristófcsák-féle-tanya

e, gy
154. Országút /csépi út/
155. Nincstelen S, sz
156. Páskom, Zsierszkapáska

S, sz
157. Zsellérpáskom S, sz
158. Szercsinák S, sz
159. Uradalmi földek S, sz
160. Ferdinánd-major,  Ko-

ronauradalom, Zsinger-
puszta / 
Szigetmajor

161. Szercsinai-út
162. Nagy-erdő/ Uradalmi-

dülő/ S, sz
163. Erdész-út
164. Napojiste
165. Zsellér út
166. Zsellér út
167. Zsellér út
168. Zsellérholtok, Zserszke-

holt S, sz
169. Papi-holtok, Papovi-

holtovi S, sz
170. Mestrovi – holtovi S, sz
171. Notárosevi-holtovi S, sz
172. Erdész-út
173. Veliki-holtovi S, sz
174. Máli-holtovi S, sz
175. Erdészlak
176. Ledina-út
177. Ledinai-dülő

178. Torine-Ledina
179. Ledina-út, Ledinszki-

put
180. Sumszki-put
181. Ledinai-út
182. Ledinszki-bunár Ku
183. Vincetanya
184. Vályoggödör,Ciglena G
185. Podbrdine S,sz
186. Zabástya,Za Báscse S,sz
187. Jokanovo-brdo sző
188. Za-Jokanovo-brdo S,sz
189. Kertek,Báscse S,ke
190. Zabástyai-út,Dolji-put
191. Szentmiklósi-út
192. Kis-Brezine,Mále-Bre-
zine, Okop S,sz,r
193. Öregszőlők, Sztáre-Vi-

nográde
194. Zabástyai-út, Gornji-

put
195. Okopi-út
196. Bekötő-út / Pesti ut/
197. Burger-puszta S, sz
198. Kis- Brezinák  S, sz, r
199. Szalasina S, sz
200. Nagy-Brezinák,Velike-

Brezine S,sz
201. Szalasinszki-bunár,Kút

Újvári János földjénku
202. Újvári János-féle-

föld  sz
203. Nagy-Brezinai-út
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BelTerÜleT
A faluba a helységrész-nevek száma

viszonylag nagy. A sziget többi falujában
használt Alvég- Felvég elnevezés itt hi-
ányzik. Minden falurészt a terület volt
tulajdonosáról neveztek el, kivétel a Le-
nintelep. Ma valamennyi telepet, tanyát
beépítették. Az utcanevekben, mint föld-
rajzi köznév az utca és a köz fordul elő.
A belterület névanyagában mindössze
három szerb-horvát név szerepel: Do-
lina, Radnics utca, Ciganszka koliba. A
felsoroltakon kívül szerepel még a piac-
tér a falu központjában, valamint a
Hősök tere és a Vásártér.

A falu névanyagára a mesterséges
névadás a nyomta rá bélyegét.

Ezeket a neveket azonban nem hasz-
nálják, vagy nem is ismerik.

Mesterséges neveknek azokat nevez-
zük, melyek nincsenek szoros kapcsolat-
ban a jelölt objektummal. Ha a név és a
jelölt objektum között kapcsolat van /
helyzet, alak, nagyság stb./ motivált ne-
vekről beszélünk. Ha a név pusztán je-
lölő funkciót tölt be, a nevet ötletszerűen
adják, akkor motiválatlan nevekkel van
dolgunk.

A motiváció belső, ha az objektum
tulajdonsága a névadás indítéka. A külső
motivációról beszélünk, ha a kapcsolat
nem az objektum és a név között,
hanem az ember és a név között van.

A mesterséges nevek nagy részét a
külső motiváció jellemzi, a történelem
kiemelkedő egyéniségei, a munkásmoz-
galom nagyjai, neves írók, költők a „név-
adók”. Emellett az ünnepek, a modern
technika is szerepel a névadás indítéka-
ként.

A nevek egy csoportja az objektum
egészére vonatkozó tulajdonságot fejez
ki, ezek az elsődlegesen motivált nevek.

Gyakori az olyan elnevezési forma,
hogy a jelölt objektumot egy, a közelé-
ben levő más jellemző dologról nevez-
nek el, vagy a jelölt objektum egy részé-
ről, esetleg a benne lakó vagy a lakott
nevesebb személyről vagy annak a fog-
lalkozásáról. Ezek a másodlagos motivá-
ciójú nevek.

Tököl az utcaneveinek típusai a kö-
vetkezők:

a/ Motiválatlan
Virágról, növényekről nevezték el az

új lakótelepek utcáinak egy részét:
Rózsa utca, Akácos utca, Alma utca.

B/Motivált:
1. Külső Motiváció
Írók, költők nevei: Arany János utca,

Kölcsey út, Gárdonyi utca, Móra Ferenc
utca, Jókai utca, Petőfi köz, Petőfi utca,
Ady köz, József Attila u.

,,A munkamozgalom nagyjai, a történe-
lem kiemelkedő egyéniségeinek a nevei: Zrí-
nyi utca, Hősök tere, Kun Béla utca, Ka-
rikás Frigyes utca, Lenin út, Mező Imre
utca, Hámán Kató utca, Kossuth Lajos
utca, Táncsics Mihály utca, Rákóczi
utca, Bethlen köz, Huba utca, Csaba
utca, Álmos utca, Damjanich utca.

Ünnepek: november 7 út, Május 1
utca , Alkotmány utca

A modern technikai és űrhajózás: Rakéta
köz,Gagarin utca.

A névadásnak típusai igen elterjed-
tek, a neveknek csaknem 30 része tarto-
zik ide.

Szép feladata a neves emberek emlé-
kezetben tartása, de egyben szegényes-
ségre is vall, mivel az ilyen típusú nevek-
ben semmi sincs a jelölt objektum sajá-
tosságaiból

elsődleges motiváció
1. irány jelölés: Csépi út, Szentmiklósi

út, Pesti út, Ráckevei Út
2. Az objektum korábbi természetes neve:

Ledina út
3. Az út helyzete: Határ út, Fő utca

Másodlagos motiváció
1. Az objektum funkciójával közvetlen

kapcsolatban lévő forgalom: Piactér, Vásár-
tér

2. Az objektum szomszédosságában lévő
másik objektum: Sport út

3. Az utcában lakó vagy alkotó személy
foglalkozásáról: Tűzoltó utca, Mester ut-
caneveinek

kÜlTerÜleT:
A dolgozatban Tököl szinkron név-

anyagát rendszereztem.
A külterület neveinek típusba soro-

lása jelentéstani alapon történt.
Mint már említettem, ha a jelölt ob-

jektumnak magyar neve is van, az rend-
szerint a szerb-horvát elnevezés fordí-
tása.

Parlozi Parlag
Jendek Árok
Bara Tó
Rásztova Tölgyes
Báscso Kertek, stb…

Kevés olyan magyar nevet találtam,
melynek nincs szerb-horvát megfelelője:

Nincstelen, Nagy-Erdő
Ide tartozik még a műveltségi nevek

egy részei, nagy számban az utak nevei.
A típusban sorolásnál mind a föld-

rajzi köznevek,mind megkülönbözik a
fogalmakat jelölnek,de önmagukban lo-
kalizálásra csak akkor képesek, ha a

puszta földrajzi köznévvel csak egy ob-
jektumot jelölnek: Rét, Kertek.

Földrajzi köznevek konkrét jelentés-
tani funkcióval bírnak.

Lehetnek természeti-rét, föld, ker-
tek, hegy-és műveltségi földrajzi közne-
vek-tanya, telep, puszta, út, kápolna.

Megkülönböztető nevek SZEREPE AZ,
hogy meglévő földrajzi köznevekkel lo-
kalizáljanak.

Megkülönböztető nevek bírhatnak
jelentés tartalommal, de lehetnek jelen-
tés nélküliek is.

A tököli név anyag a következő nagy
csoportokban sorolható: természeti
nevek, műveltségi nevek, személyi nevi
eredetű nevek.

Természeti nevek:
1. víznevek: A helység víznév anyaga

szegény. Nyugatról a Duna határolja.
A határ déli részén NY-DK irányá-

ban egy árok húzódik végig, ezen kívül
egyetlen tó van.

Az árok és a tó vízrajzi köznevek ez
utal lokalizálnak is. A nagy árvíz idején
keletkezett Buszinstanszki-jama, vizes
mélyen fekvő terület ma is. A külterüle-
ten levő kutak határrésznevet viselnek .

Folyó: Duna
árok: Jendek: Árok 
tó: Baras: tó
kutak: Laposszki-bumár, Ledinsz ki-

bunár, Szalasinszki-bunár
itató: Napojiste

2. Földnevek:
a / Felszín / térszínforma-nevek / közül

a jama: gödör és a lapos elnevezést hasz-
nálják. Jama: gödör víz által kimosott
mélyedés: Buszinstanszki-jama: Buszista-
gödör; Marlin-gödör;Vályog-gödör lapos
vizes mélyen fekvő: Laposi: Laposok

b / Helyzetviszonyítás: a térbeli vi-
szony kifejezésére két elem használatos,
a szerb-horvát pod és a za, az ilyen tí-
pusú nevek megfelelőit / alatti, mögötti
/ nem használják.

Podvinográde, Podbrdine, Za Joka-
novo brdo, Za Báscse

c / Nagyság-és alak meghatározás:
Kis-parlag, Veliki-holtovi, Mali-hol-

tovi, Dugacske
d / A föld értéktelensége: Nincstelen
e / Növény és állat nevek:
Magorecsije-brdo, Ledina, Krusik,

Lániste, Slivék, Busiste, Rásztova
Nagyság meghatározás + Növényzet:

Nagy-erdő, Velike-Brezine, Mále-Brezine
Kormeghatározás + Növénynév:

Sztáre-Vinográde

Műveltségi nevek / az ember muká-
jának, cselekedetének, alkotásainak
nevei , vö. INCZEFI im. /
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1. létesítményeik
a / Utak: a névanyag tekintélyes ré-

szét adják. A főbb utak irányjelölők -
Szentmiklósi út stb.-gyakori a név Vak-
út elnevezés, többségükben az illető ha-
tárrész nevét viselik, melyen keresztül-
haladnak.

Szentmiklósi-út, Szercsinai-út, Oko pi-
út, Zabástyai-út, Ledina-út, Sumszki-put,
Babanovicsi-út,Uradalmi-út, Laposi-út,
Szadovszki-put, Pozsalikai-út, Busziste-
út, Laposka-szkelai-út, Meregyházi-út,
Szigeti-út, Jurecskai-út, Parlagi-út, Pri-
kai-út, Dunai-út, Ruszki-út, Vak-út /sok/,
Laposki-vakút, Veliki-put, Csorda-út,
Bév-út, Krcsavina-út, Dugacska-út, Sze-
lista-kisút, Dögtemető-út, Zsellér-út, Er-
dész-út, Fölső-prikai-kisút, Gornji-put,
Dolnji-put.

b/épületek: Erdészlak, Tisztiházak, Ju-
hásztanya, Betonkert, Vasut, Anna-ká-
polna, Illatgyár, Nyúlgát, Gátörház, gát,
Szellista, Szalasina

c/ Települések, major, tanya, telep Va-
lamennyi Személynévvel alkot földrajzi
nevet/

1. a személynévi eredetű földrajzi ne-
veknél/

2. Foglalkozására utaló nevek
a/ állattartás: Nápojiste, Páskom,

Zsellérpáskom,Rét, Közlegelő-dülő
b/ földmüvelés, Báscse, Szadova, Jo-

kanovo-brdo.ú

3.személynévi eredetű nevek
Mint a falurész-nevek esetében, a ha-

tárneveknél is gyakori a személynévvel
alkotott földrajzi név. Ez a névadási mód
a jelölt földrajzi fogalom és a személyes
valamilyen kapcsolatán alapul / birtok-
lás,  esemény, alapítás / . Földrajzi nevet
alkothat puszta személynév, puszta ke-
resztnév személynév, és köznév kapcso-
lata. Előfordul, hogy a gazda változásá-
val együtt az illető birtok neve is megvál-
tozik.

Policer-puszta: Marlin-puszta
Ferdinánd-major: Zinger-puszta

1. Puszta személynév: Orlovec
2. Puszta keresztnév: Jurecska
3. zemélynév és köznév: Marlin-erd, Szá-
gel-szőlők, Ujvári János-féle föld, Bur-
ger-puszta, Marlin puszta, Policer-
puszta, Vince-tanya, Kristófcsák-féle
tanya.
A személynevek és az említett megkü-
lönböztető nevek mellett a foglalkozás is
/ tanító, jegyző , pap / megkülönböztető
funkcióval bírhat, ha az említett foglal-
kozást egy ember végzi.
Popovi-holtovi, Mestrovi-holtovi,  Notá-
rosevi-holtovi.
Említettem, hogy a falu lakosságának

nagy része szerb-horvát anyanyelvű, ezt
gyűjtött földrajzi nevek is tükrözik.
Többségében szerb-horvát nevek.
A nagyobb egységekben jelölő nevek
csaknem: kivétel nélkül szerb-horvátok,
magyar megfelelőjük nincs. Ezek a
nevek alkotják az első csoportok.
Ha az illető objektumnak magyar neve
is van, az rendszerint a szerb-horvát név
tükörfordítása. / II. csoport /
Ide soroltam azokat a neveket is, mely-
nek csak egyik elemét fordítják le. /II./1./
A harmadik csoportba olyan magyar
nevek kerültek,melyeknek szerb-horvát
fordításuk nincs.

i. a/ növények nevei:
• Rásztova szbhv. Hrast tölgye
• Slivék sljivik szilvás-
kert
• Lániste Laniste lenföld
• Krusik krusik gyü-
mölcsös, körtés
• Ledina ledina gyep,
parlag
• Brezina breza nyirfa,
nyirfás

b/ Műveltségi nevek: /Művelési ág, létesít-
mények/
• Okop   szbhv. okopati körülás
• Pozsanke poznjeti learat,
letarol
• Krcsavina krcevina irtás-
föld
• Parlozi parlog parlag
• Szelista szelista major-
ság, faluhely
• Szalasina salas tanya, a
tanyához tartozó tartozó föld
• Napojiste napojiti meg-
itatni, itató
• Ledinszki-bunar bunar kút
• Laposka-szkela skela komp,
átkelőhely /a dűlőn keresztül vezet az
út a Dunához/

c/ Domborzati viszonyok: a talaj milyen-
ségi, alak meghatározás, helyzetviszo-
nyítás
• Unke umka domb,
vizenyős terület kiemelkedő hát
• Prika preko át, felül
a Dunától keletre, a hátr É-i részén
• Dugacske dugacsak hosszú
• Tyáze taze friss
• Torine Ledina torina trágyá-
zott föld
• Magorecsije brdo szőlők alatti
• Podbrdine a hegy alatt
• Za Jokanovo-brdo a hegy mögött

d/Személynevekből alakult földrajzi nevek
• Orlovec
• Jurecska

• Babanovica
• Jokanovo brdo

ii. a magyar nevek a szerb-horvát
nevek tükörfordításai
- Parlozi Parlag
- Slivék Szilvás
- Ada Sziget
- Jendek Árok
- Barn Tó
- Szádove Ültetések
- Báscse Kertek
- Mále-Brezine Kis-Brezi-
nák
- Velike-Brezine Nagy-Bre-
ziák
- Dolnye-Prike Alsó-prika
- Sztáre-vinograde Öregszőlők
- Veliki-put Nagy-út
- Tyorávi-put Vak-út
- Dunavszki-put Dunai-út
- Szadovszki-put Ültetési-út
- Laposszki-tyoravi Laposi-
vakút
- Laposszki-put Laposi út

Az utak nagy része határrész nevet visel.
Mivel az I. csoportban tárgyalt neveknek
magyar megfelelői nincsenek, ezért a
rajtuk áthaladó utak nevek a következő-
képpen alakul:

szbhv. Dűlőnév+ i képző + út
vagy szbhv. Dűlőnév + út

• Prikai-út
• Jurecskai-út
• Krcsavina-út
• Laposi-szkelai-út Prika-út
• Babanovicsai-út Dugacska-út
• Okopi-út Szellista-út
• Zabáscsai-út Pozsálike-út

Ledina-út
ii/1. a köznyelvben használt ill. 
ismert elemet fordítják le
Popovi-holtovi Papi-holtok
Buszinstanszki-jama  Buszista-gödör

iii.
• Szőlő düllő
• Közlegelő-dűlő Szigeti-út
• Uradalmi földek Parlagi-út
• Kisparlag Meregyházi-út
• Marlin-erdő Uradalmi-út
• Nagy-erdő Parlagi-út
• Szápel-szőlők Csorda-út
• Nincstelen Rév-út
• Betonkert Országút
• Sziget Zsellér-út
• Gát Erdész-út
• Nyúlgát Bekötő-út
• Rét
• Erdészlak
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öt év után lépett fel Tökölön a szigetszentmártoni zenekar

Ismét kedvezett az időjárás a
Zenés Nyári Esték rendezvény-
sorozat harmadik, záró rendez-

vényének.

2020. augusztus 14-én pén-
teken, a Tököli Német Ön-
kormányzat meghívására a
Lohr Kapelle sváb fúvószene-
kar szórakoztatta a tököli kö-
zönséget. A zenés est jó han-
gulata már a koncert kezdetén
táncra is perdítette a nézőket. 

A német önkormányzat a
jó hangulat mellett vendéglá-
tással is kedveskedett a vendé-
gek számára.

elegáns és emlékezetes három nap

ACovid-19 átalakította a korábban nagyszabású Tököli Summerfest
eseményeit. Halász László igazgató jóval kisebb költségvetésből is
látványos programokat szervezett. 

A Magyar Állami Népi Együttes estje valódi felfedezés volt a Délvidéki
magyar és szerb profi táncokkal, dalokkal.

A Nemzetiségi Nap kiváló helyi programjai és a nemzetiségek és a Mű-
velődési Központ vendéglátása is emlékezetes estet jelentett. 

A vasárnap fellépői a Guča Partyzans és a 100 Tagú Cigányzenekar
muzsikája pedig igazi különlegesség volt a tököliek számára.

A három nap délutánjai kellemes családi programokkal adtak élményt
a gyerekeknek.

(Fotók: Fugert Péter)


