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Ha én betlehemi
pásztorgyermek lennék,
karácsony estéjén
a jászolhoz mennék.

Ha volna egy szelíd,
szép, fehér báránykám,
azt is odavinném,
azt is odaszánnám.

Gyorsan letérdelnék…
Milyen jó is volna!
Angyalok éneke
gyönyörűen szólna.

Talán egy kis angyal
kezemen is fogna.

Megtartó Úr Jézus
rám is mosolyogna.

De én nem lehetek…
mért is nem lehetek
betlehemi nyáját
őrző pásztorgyerek!

Magyar földön járok…
el is múlt az régen,
hogy az a szép csillag
ragyogott az égen.

Van most csillag elég,
de úgy egy se ragyog.

Nem énekelnek már
mennyei angyalok.

Úr Jézus elébe
elmegyek én mégis,
száz nap és száz éjjel
ha mindig mennék is.

Száz nap és száz éjjel
még nem is kell járnom:
Odarepít engem
az én imádságom.

Mért megyek elébe?
Megköszönni szépen,

a sötét világra,
hogy leszállott értem.

Megmondani néki:
életem, halálom:
már én csak ezentúl
mindig Őt szolgálom.

Megsimogat, tudom,
Szerető szemével.
Megtelik a szívem
szíve melegével.

Megtartó Úr Jézus
édes mosolyával:
karácsonyestének
nagy boldogságával.

Karácsonyi Kívánság
Túrmezei erzsébeT

ldott karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag új évet kíván

Tököl Város Képviselő-testülete nevében:
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Tököl Város képviselő-testületének feladat és hatáskörében eljárva a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXViii. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti felhatalmazással élve – a képviselő-

testületi tagok véleményét kikérve – többségi támogatás mellett, novemberben az alábbi
témákban döntött a polgármester.

1.) Városi sportcsarnok felújítására
elnyert pályázat keretében 148
mFt vagyongyarapodás átengedé-
séről, elfogadásáról szóló megál-
lapodás elfogadása.

a határozati javaslatra vonatko-
zóan Vukov Máté képviselő tartóz-
kodásával, és 10 képviselő, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia ist-
ván, Farkas zsuzsanna, Füle zol-
tán, gergics illés, karászi lászló,
Malaczkó istván, Vaslaki judit,
Vejmola istván és az én álláspon-
tomat is figyelembe véve, 11 támo-
gató vélemény született. Farkas
zsuzsanna nem foglalt állást.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve –
11 fő támogató, 1 fő tartózkodó véle-
mény ismeretében, a többségi álláspont-
nak megfelelően – az alábbiak szerint
határozok: 

Elfogadom a Magyar Kézilabda
Szövetség MEGÁLLAPODÁS terve-
zetét, melynek keretében a Tököl,
908 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben a 2316 Tököl, Aradi
utca 56/A. szám alatt fekvő ingatla-

non lévő Városi Sportcsarnok vo-
natkozásában szerződő felek között
a Pályázat szerinti építési beruházá-
sok elvégzésére, az építési beruhá-
zás eredményeként létrejövő bruttó
148 097 579,- Ft értékű vagyon-
gyarapodás átruházására, illetőleg
az ingatlan használatára és haszno-
sítására, valamint az egyéb járulé-
kos kérdések rendezésére jön létre
megállapodás.

elfogadom, hogy az Építési Mun-
kák eredményeként létrejött va-
gyongyarapodás egészét Mksz
átruházza Tököl Város önkor-
mányzatára, a munkaterület ön-
kormányzat birtokába történő si-
keres visszabocsátása napján.

Felkérem a jegyzőt, hogy a Pénz-
ügyi Iroda közreműködésével a va-
gyongyarapodást az átruházás nap-
ját követően a számviteli szabályok
szerinti nyilvántartásaiba vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2.) Tököl Városi Uszoda nyitvatar-
tása a 2021. évben

a határozati javaslatra vonatko-
zóan 11 képviselő, ágics antal,
ágics péter, Csurcsia istván, Far-
kas zsuzsanna, Füle zoltán, ger-
gics illés, karászi lászló, Ma-
laczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván, Vukov Máté, és az én
álláspontomat is figyelembe   véve,
12   támogató   vélemény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve –
12 fő támogató vélemény ismeretében, a
többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok: 

A Tököli Városi Uszoda 2021. évi
nyitva tartását az alábbiak szerint
állapítom meg:

Szokásos nyitva tartás:
Hétköznap 6.00 – 21.00
Szombat 8.00 – 21.00
Vasárnap 8.00 – 19.00

Kivételek:
2021. január 1. (péntek): Zárva
2021. március 15. (hétfő): Vasárnapi
nyitva tartás
2021. április 2. (nagypéntek): Vasár-
napi nyitva tartás
2021. április 5. (húsvéthétfő): Zárva
2021. május 1. (szombat): Vasárnapi
nyitva tartás
2021. május 24. (pünkösdhétfő): Va-
sárnapi nyitva tartás
2021. augusztus 20. (péntek) – au-
gusztus 31. (kedd): Zárva
2021. október 23. (szombat): Vasár-
napi nyitva tartás
2021. november 1. (hétfő): Zárva
2021. december 24. (péntek) – de-
cember 26. (vasárnap): Zárva
2021. december 31. (péntek): Zárva

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

3.) Tököl, 0323/42 hrsz-ú kivett köz-
forgalom elől el nem zárt magá-
nút utcanevének meghatározása.

a határozati javaslatra vonatko-
zóan 11 képviselő képviselő, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia ist-
ván, Farkas zsuzsanna, Füle zol-
tán, gergics illés, karászi lászló,
Malaczkó istván, Vaslaki judit,
Vejmola istván, Vukov Máté. és az
én álláspontomat is figyelembe
véve,  12   támogató   vélemény
született

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

a veszélyhelyzetben többségi támogatással meghozott 
polgármesteri döntések
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egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve –
12 fő támogató vélemény ismeretében, a
többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok: 

A Dunai Repülőgépgyár Magyaror-
szág Kft. tulajdonát képező tököli
0323/42 hrsz. alatti, kivett közforga-
lom elől el nem zárt magánútnak a
Raktár utca elnevezését támogatom.
Felkérem a jegyző útján a műszaki
irodát, hogy a földhivatali átvezetés
érdekében a szükséges intézkedése-
ket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.) létszámstop feloldási kérelmek 
a határozati javaslatra vonatkozóan
11 képviselő képviselő, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia istván,
Farkas zsuzsanna, Füle zoltán,
gergics illés, karászi lászló, Ma-
laczkó istván, Vaslaki judit, Vej-
mola istván, Vukov Máté. és az én
álláspontomat is figyelembe   véve,
12   támogató   vélemény született.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a kataszt-

rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve –
12 fő támogató vélemény ismeretében, a
többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok: 

1) a Hagyományőrző Óvodában meg-
üresedett 1 fő óvodapedagógus ál-
láshely betöltését 2020.12.01. napjá-
val – az álláshelyen rendelkezésre
álló bérkeret túllépése nélkül – en-
gedélyezem. 

2) a Védőnői Szolgálatnál megürese-
dett 1 fő védőnői álláshely betölté-
sét 2020.12.01.napjával – az álláshe-
lyen rendelkezésre álló bérkeret túl-
lépése nélkül – engedélyezem.

3) az Önkormányzatnál megüresedett
1 fő karbantartói álláshely betölté-
sét 2020.12.01.napjával – az álláshe-
lyen rendelkezésre álló bérkeret túl-
lépése nélkül – engedélyezem.

4) az Önkormányzatnál megüresedett
1 fő parkgondozói álláshely betöl-
tését 2020.12.01.napjával – az állás-
helyen rendelkezésre álló bérkeret
túllépése nélkül – engedélyezem.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, 
intézményvezetők

5.) Bölcsődei felvétel a 2020/2021-es
nevelési évre 

a határozati javaslatra vonatko-
zóan 11 képviselő képviselő, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia ist-
ván, Farkas zsuzsanna, Füle zol-
tán, gergics illés, karászi lászló,
Malaczkó istván, Vaslaki judit,
Vejmola istván, Vukov Máté. és az
én álláspontomat is figyelembe
véve, 12   támogató vélemény szü-
letett.

Tököl Város Képviselő-testületének fel-
adat és hatáskörében eljárva a kataszt-
rófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdés szerinti felhatalmazással élve –
12 fő támogató vélemény ismeretében, a
többségi álláspontnak megfelelően – az
alábbiak szerint határozok: – a
2020/2021 nevelési évre K. Á. L. fel-
vételét elfogadom.
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, 
intézményvezető

Döntött a képviselő-testület az időskorúak karácsonyi
támogatásáról. A 30 éves hagyomány az idén rendhagyó
módon alakul, mert a Művelődési Központban általában
karácsony előtt megtartott bensőséges ünnepség a vírus-
helyzetre való tekintettel elmarad. A Képviselő-testület
azonban idén is biztosította a támogatást.

Ez a nap fontos esemény volt Tököl életében, mert
több száz idős ember találkozott s töltődött fel az iskolá-
sok betlehemes játékán, és a meghívott művészek alka-
lomhoz illő műsorán. A Polgármesteri Hivatal dolgozik
azon, hogy a város a karácsonyi ajándékvásárlást meg-
könnyítő 5000.- Ft- időben, s minél kevesebb személyes
érintkezéssel jusson el az idősekhez.

Jogszabályváltozások miatt módosítottuk a Közbeszer-
zési Szabályzatot, többek között eljárási változások, illetve
az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használata miatt
vált szükségessé.

* * *

Ugyancsak jogszabályi változások miatt hatályon kívül
helyeztük az Állattartási Rendeletünket. A jövőben az ér-
vényes magasabb szintű jogszabályok rendezik a helyzetet.

* * *

A nehezebb körülmények ellenére is sokan jelentkeztek
a „Szép város, rendezett környezet 2020" pályázatunkon. A
Bíráló Bizottság: Vaslaki Judit elnök, Bosnyák Simonné,
Burlovics Mária, Ecsedi Beáta, továbbá Dr. Vass Lucia al-
polgármester, és Gergics Illés alpolgármester voltak.

A Tököli Polgármesteri Hivatal munkatársa, Lach Bálint
véleménye szerint nagy öröm volt a helyszínek megisme-
rése. A Bíráló Bizottság a Lach Bálint által összeállított kép-
anyagot értékelte, s jövőre több személyes látogatást tervez.

A Képviselő-testület 550 eFt-ot biztosított díjazásra, s
emléklappal és a fotók megjelentetésével kívánja a gyö-
nyörű helyszíneket népszerűsíteni. Külön Dicsérő Okle-
vélben részesítette a Bíráló Bizottság a Pizza Veranda tu-
lajdonosait az esztétikus környezetkialakítást értékelve. A
bírálatnál szempont volt az új pályázatok kiemelése is.
Első díjat kapott Korponai Sándorné, külön díjat állapí-
tottak meg Farkas Áron Gyulánénak. Csatlakozva a Bí-
ráló Bizottság véleményéhez valamennyiünk nevében
gratulálunk minden résztvevőnek.

Tököli Tükör

Kiadja: 
Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás  
Fotók: Malaczkó István, Kőszeri ferenc   

Szerkesztőség: West-Graph Kft.
Nyomda: West-Graph Kft. 
Szigethalom, Mű út 154.
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Változásokat hoztak a hulladékszállítást Tökölön szolgál-
tató ÉTH tulajdonosi közgyűlése és a Felügyelőbizottság
ülései.
Az elfogadott elmúlt évi beszámolók alapján régi-új vezető
került az Érd és Térsége Hulladékkezelő Kft élére Pató

Simon személyében.
Személy szerint én is
megköszöntem a le-
mondott Dr. Boldog
Anna ügyvezető igaz-
gató munkáját, s vár-
juk a tulajdonosi kör
döntését, mely Csőzik
László polgármester
tájékoztatása szerint
tőkeemelés vagy szak-
mai befektető bevo-
nása lehet.

* * *
Újra ülésezett a Fővárosi Vízművek Önkormányzati Ta-

nácsa. Ennek elnöki posztját az előző ciklusban is én töl-
töttem be. Az Ön-
kormányzati Tanács
a Fővárosi Vízmű-
vek vezetésének ja-
vaslatára a követ-
kező 4 évre is fel-

kért, s az Önkormányzati Tanács megválasztott az elnöki
feladat ellátására.

A napirendek során bemutatkoztak a Fővárosi Vízmű-
vek új vezetői, Keszler Ferenc vezérigazgató, régi munka-
kapcsolat, de az Igazgatóság Elnöke Hollai Gábor és a Fel-
ügyelő Bizottság elnöke új személy lett, Bónus Éva.

A tájékoztatások fontos projektek állásairól, (pl. a Kis-
Dunaparti sáv csatornázás témája), s a bérleti üzemeltetési
szerződésre való áttérésről szóltak.

* * *

Több térségi együttműködésre alapuló szolgáltatási té-
mában is fontos megbeszélésekre került sor.

Szigetszentmiklós polgármesterének meghívására át-
tekintettük az idei év szúnyoggyérítéssel kapcsolatos ta-
pasztalatait, s megbeszéltük a 2021. év lehetséges együtt-
működését.

A központi, Katasztrófavédelmi Igazgatóság által vég-
zett földi irtásnál a kimaradó utcák jelentettek gondot.

Több település, így
Tököl is extra füst-
ködös gyérítéssel ja-
vított a helyzeten.

Közösen alá-
írandó levél elfoga-
dásáról döntöttünk,
melyben a térség
helyzetére hivat-
kozva a légiirtás visz-
szaállítását is kértük.

Folyik a rendelkezésre álló források összesítése, s tarta-
lék esetén a jövőt jelentő biológiai gyérítés felé teendő lé-
pések meghatározása.

Elkészült a Csépi úti járda balesetveszélyes szakasza 65
fm hosszúságban a Kolozsvári utcától a HÉV-átjáró felé.
Gréderezési munkák történtek a Gyöngyvirág utca mögötti
területen a Csokonai utcában, az Állomás utcai üzlet mö-
götti parkolóban, a Táncsics-Mester utca becsatlakozásánál.

* * *

Akadályok a gyorshajtók előtt. Az iskolás gyerekek vé-
delmét biztosította a Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-
testület az Aradi utcában az iskola előtt kiépített forgalom-
lassító küszöbök kialakításával.

A korábban nyugodt forgalmat az utóbbi időben gátlás-
talan száguldás váltotta fel. A gyorshajtók ellen általában a
bírság, vagyis a megfelelő büntetés is elegendő, azonban a
gyerekekre tekintettel az Aradi utcában a műszaki akadály
kiépítése is szükséges volt. Örülünk, hogy a munkálatok az
ott lakók megelégedésére is szolgálnak.

* * *

Jogszabályváltozás miatt megváltoztatjuk az uszodai
jegybevétel beszedési módját. Önkormányzati számla kiál-
lítására kizárólag az ASP rendszer képes. Az uszoda eddigi
számlarendszere a továbbiakban nem használható.
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Újabb sikeres járdaépítési pályázat, 39 mFt Tökölnek
Tököl Város Önkormányzata a 2020. évi Önkormányzati

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott
pályázat keretében, a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszter döntése alapján 39.000 000 Ft támogatásban része-
sült. A pályázathoz az önkormányzat 13.000.000 Ft önerőt
biztosított, így a tervezett beruházás összköltsége összesen
bruttó 52.000.000 Ft.

A pályázat keretében lehetőség nyílik a József Attila ut-
cában (Sport utca- Alkotmány u. között), a Szentmiklósi ut-
cában (Pozsonyi u. – Rakéta u. között), a Pozsonyi utcában
(Pozsonyi köz – Szentmiklósi u. között), és az Árpád közben
egyoldali járdaépítési munkák elvégzésére.

A felújítás tartalmazza a járdaszakaszok egész felületé-
nek, teljes alépítményi szerkezetének cseréjét, valamint az
elkészült ágyazatra beton térkő burkolat készítését.

Felújítás a temetőben
A Képviselő-

testület a Gyertya-
láng Kft beszámo-
lóját a 2019-2020.
évekről jövőre ösz-
szevontan majd a
2021. első félévben
hallgatja meg.
E napirend helyett
a 15 év alatt elhasz-
nálódott ravatal ozó
tetőzsindely szer-
kezete, és a mosdó-
helyiségek ügyét
tárgyalták. 

Tököl Város képviselő-testülete Hoffman pál, ágics
antal, ágics péter, Csurcsia istván, Farkas zsuzsanna,
gergics illés, Malaczkó istván, Vaslaki judit és Vukov
Máté 9 igen egyhangú szavazattal 2,5 mFt-ot biztosított a
részleges bitumenes zsindelyezésre, a bádogos szerkeze-
tek és a vizes helyiségek felújítására.

A Pest Megyei Kormányhivatal is tartott ellenőrzést a te-
metőkben, ennek a helyszíni szemlének a jegyzőkönyve
még további feladatokat is kijelöl számunkra.

Tököl is részt vesz a Tisztítsuk meg Magyarországot 
akcióban 

Tököl is részt vesz a „Tisztítsuk meg Magyarországot” prog-
ramban.Az illegális hulladéklerakók felszámolására az el-
múlt években is komoly erőfeszítéseket tettünk. Költségve-
tési forrásból, a városüzemeltetési csoport munkatársaival,
s civil segítőkkel, a Vadásztársaság, a Gazdák, a Polgárőrség
részvételével, s nagyon sok tököli lakos közreműködésével
évente egyszer, olykor kétszer is kitakarítottuk a várost.
Ezenkívül évente két alkalommal elektronikai hulladék-
gyűjtést is szerveztünk.

Az előze-
tes felméré-
sek után első-
sorban saját
és bérelt esz-
közparkokra
támaszkod-
tunk, s koor-
dináltuk az il-
legális hulla-
dék gyűjtését.

Mezőőreink és a közterületfelügyelő segítségével töreked-
tünk a megtisztított területek megfigyelésére is. Több eset-
ben az igazolt szennyező megtalálását követően jelentős
büntetéseket szabtunk ki.

Az új kormányprogram során figyelemmel kísérjük a
pilot (kísérleti) településeken, pl. Monoron lebonyolításra
kerülő hulladékfelmérés, -gyűjtés és -elszállítás tapasztala-
tait, de ezzel párhuzamosan megkezdjük saját illegális hul-
ladékfelszámolási projektünket is.

A 10.000 - 25.000 fő közötti települések maximális támo-
gatási összege 8,5 mFt lehet. Saját forrást a részvétel nem
igényel. Tököl a teljes összegre beadta a támogatási igényét.

A programot a hulladékszállítást végző közszolgáltató-
val kell lebonyolítani. Folyik az egyeztetés az Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonprofit Kft-vel, illetve a Tökölön dol-
gozó alvállalkozójával. Rakodási feladatokra helyi cég, esz-
közeivel bevonható. A pályázat beadási határideje: 2020. no-
vember 5. volt. 

A tisztításra váró helyszínek kiválasztása a saját felmé-
résünk és a „Hulladékradar" szolgáltatás információi alap-
ján történik.

Beadta a város a „Tisztítsuk meg az országot” pályázatra
készített dokumentációt a Belügyminisztériumhoz.

A 160 m3-re becsült illegális hulladék összeszedésére, el-
szállítására és ártalmatlanítására több mint 9 mFt-ra pá-
lyázhattunk.

A profi munka előkészítésére Gergics Illés alpolgármes-
ter vezetésével a Polgármesteri Hivatal munkatársai próba-
szállítást is végrehajtottak, melynek keretében 32 m3 szemét
került elszállításra.
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Új mentőgépkocsi kezdte meg szolgálatát
a szigetszentmiklósi mentőállomáson

A magyar kormány elkötelezett, hogy a betegbiztonság
növelése mellett minőségi változásokat érjen el az egész-
ségügyi ellátórendszerben. garázsegységek kerülnének ki-
alakításra. 

Tavaly új mentőautók beszerzéséről is döntött Magyar-
ország Kormánya, melyek közül egy, a Csepel-sziget északi
térségének ellátását szolgálja nyár óta a Szigetszentmiklós
központtal működő mentőállomáson. Bóna Zoltán ország-
gyűlési képviselő és Dr. Engelbrecht Imre, az OMSZ
közép-magyarországi regionális igazgatója ünnepélyes ke-
retek között adta át Képes Kornélnak, a szigetszentmiklósi
mentőállomás vezetőjének azt az új mentőautót, mely által
Szigetszentmiklós mellett Szigethalmon, Halásztelken, Tö-
kölön, Dunavarsányban, Majosházán, Szigetcsépen, Tak-
sonyban, Dunaharasztiban és Délegyházán is biztonságo-
sabbá válik a betegek mentése.

Pontos munka, elegáns végeredmény
A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy Sán-

dor utcai épületének KEHOP pályázat keretében megvaló-
sult külső felújítását követően az épület korszerűsítése a
belső terek felújításával folytatódik.

2020. november 2. napján megtörtént a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola Kisfaludy Sándor utcai épületében
lévő melegítő (tálaló) konyha műszaki átadása.

A tálalókonyha
felújítása során a
konyhai és az ét-
kező helyiségek bő-
vítése, a falak, lam-
béria és nyílászárok
festése, a meleg-
padló burkolat cse-
réje valósult meg.

Az önkormányzat saját költségvetési forrásából, bruttó
4.854.829,- Ft-ból készült el a kivitelezés. Bízom benne,
hogy ez a munka egy erőteljes kezdet, s a folytatásban a
Tankerületi Központ ígérete alapján és költségvállalásával
a vizes helyiségek és a folyosók burkolására is sor kerül. Az
azért komolyabb feladat, mert 50-60 mFt-ot igényel. 

Művelődési Központ intézményvezetői megbízás 
meghosszabbítása

A Nemzeti Művelődési Intézet szakértői, Vaslaki Judit
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke, vala-
mint a Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanács tagja
Takácsné Vatai Réka bírálta el a Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatói posztjára kiírt pályázatot. 

Halász László pályázata mellé egy külső
pályázat is érkezett. A Bíráló Bizottság meg-
hallgatta mindkét pályázót, s az írásos pá-
lyázat, a meghallgatás, s az eddigi kiváló
munkája alapján Halász László igazgatói ki-
nevezését javasolta a képviselő-testületnek. 

Tököl Város Képviselő-testülete 9 igen
egyhangú szavazattal a következő öt évre megbízta Halász
Lászlót a vezetői feladatok ellátásával.

Különleges évnyitó a Sportcsarnokban
Giczi Miklós igazgató úr a rendelkezéseknek megfele-

lően kizárólag az elsős évfolyamok összehívását engedé-
lyezte.

A Sportcsarnok ideális helyszín volt a szülői távolságtar-
tással, rövidített műsorral lebonyolított eseményre.

Az ünnepélyes programon a meghatódott, megilletődött
elsősökkel, a névsorolvasással bizonyára így is emlékezetes
esemény marad a gyermekek és szülők életében.

Sportos óvodások
A bizottsági támogató döntés alapján a képviselő-testü-

let is elfogadta az óvodák tájékoztatóját a 2020-21 nevelési
év indításáról, külön döntéssel támogattuk a Napsugár és
a Szivárvány Óvoda együttműködését a Magyar Labdarúgó
Szövetséggel. Korábban a Tököli Birkózó Egyesület ilyen
kérését is elfogadtuk.

6 Tököli Tükör
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Fájdalmas, érzékeny búcsú a fogászattól
Hamarosan lezárom életem egyik legfontosabb időszakát. Át-

adom a fogorvosi rendelő kulcsait, és ezzel a fogászati alapellátás
feladatait új kollégámnak Dr. Részegh-Staufer Norbertnek. Úgy
gondolom, helyet kell biztosítani a fiataloknak, az új, friss tudás-
nak, ami reményeim szerint Tököl lakosságának is új lendületet,
fejlődést hozhat az egészségügyi ellátásban. Érzelmileg nagyon
nehéz az elválás a munkától, a betegektől, a kollégáktól és a sok

segítő embertől. Közel ötven éven ke-
resztül végeztem ezt a hivatást Tökö-
lön, ami nekem is sok kihívást, él-
ményt, sikert, időnként nehéz pillana-
tokat adott. Minden erőmmel azon
dolgoztam, hogy korszerű, fejlődő mi-
nőséget tudjak szolgáltatni, a tököli
embereknek. E feladat megvalósításá-
ban soha nem hagytak egyedül. Sokan
segítették ezt a rendkívül összetett, szer-
teágazó munkát: tanácselnökök, Hoff-
man Pál polgármester úr, a képviselő-

testületek, a Hivatal dolgozói és a hivatalos intézmények. Köszönet
mindenkinek, aki támogatott. Közösen sikerült elérni, hogy Tököl
fogászati ellátására büszke lehet a település. Külön köszönöm köz-
vetlen kollégáimnak a sok-sok kellemes együttlétet. Nagyon jól érez-
tem magam ebben a közösségben, jó volt velük együtt dolgozni.
Végül, leghangsúlyosabban betegeimnek köszönöm a bizalmat,
amivel megtiszteltek, és remélem, a „fájdalmas” pillanatok ellenére
jó szívvel gondolnak majd rám. Isten áldja Önöket. 

Kunzerné Dr. Balázs Ilona

Váltás 48 év szolgálat után
Kunzerné Dr. Balázs Ilona, az 1. számú vegyes fogorvosi

körzet tulajdonosa változtatási szándékáról tájékoztatta a
képviselő-testületet. A felnőtt és gyermek fogorvosi ellátásra
vonatkozóan is döntés született. A Szociális és Egészségügyi
Bizottság ülésén a bejelentését követően Hoffman Pál pol-
gármester a Képviselő-testület és Tököl lakói nevében kö-
szönte meg a doktornő elismerést érdemlő munkáját. 

A képviselő-testület nyitottságot mutatott a doktornő
által bemutatott, a praxisjogot megvásárolni kívánó, s sze-
mélyesen is bemutatkozó Dr. Részegh-Staufer Norbert
fogorvos irányába, és felhatalmazta Hoffman Pál polgár-
mestert az előszerződés, majd a feladatellátási szerződés
aláírására. Természetesen Kunzerné Dr. Balázs Ilona dok-
tornő méltó elbúcsúztatására is sor kerül. 

A szeretet Kék Madara
Újabb színházi évad Tökölön

A megfelelő óvintézkedések és szabályok betartása mel-
lett, tekintélyes létszámú közönséggel, nagyszerű premier-
előadásnak lehettünk részesei szeptember 26-án a Művelő-
dési Központban.

A darab címe: A kék madár
Az előadás láthatatlan főszereplője az Idő. Az a cseppnyi

idő, amit élnünk adatott, és az a beláthatatlan, ami előtte
és utána van. Mindez az ébrenlét-álom, valóság-képzelet,
gyerekkor-öregkor mezsgyéjén mozog. Hősei bejárnak egy
utat, látni tanulnak és tapasztalatokat szereznek.

„A Kék Madarat nem távol kell keresni. A Kék Madár
mindig velünk van ha szeretjük egymást és örülünk az élet
legkisebb ajándékának is. A Kék Madár maga a boldogság"

A nézők hol nevetve, hol könnyezve figyelik a Kék
Madár útját, megtapasztalva az emberszeretetet, a család-
központúságot, a kreatív gondolkodást, és a személyes fe-
lelősségvállalást.

Az Ivancsics Ilona és Színtársai  az előttünk álló hétvé-
gén, nemzeti ünnepünk alkalmával, egy kortárs szerző
Török Tamás darabját,  – ÉLETBEN MARADTAK –- mu-
tatta be, amely két asszony lírai találkozását tárja elénk az
56-os forradalmat követő években. 

Az előadás 2020. október 24. szombaton a Tököli Mű-
velődési Közponban volt.

A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott ősbemutató
saját történelmi hőseink, a gyermekeiket elvesztő és kereső
Magyar Anyák előtt tiszteleg, mély, emberi gondolatokat és
érzéseket megszólítva.
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emlékezés a „málenkij robotra” összetartozást erősítő eskü

ABethlen Gábor Alap pályázatán elnyert támoga-
tásból állított keresztet a Szigetcsépi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat, melynek felszentelését

követően emlékez-
tünk az 1945-ben jó-
vátételi munkára
„málenkij robotra”
a Szovjetunióba el-
hurcolt német nem-
zetiségűek hazaté-
résének évfordulója
alkalmából. 

Hoffman Pál pol-
gármester Tóthné
Kriszt Judit polgár-
mester és Märtz
János NNÖ elnök
meghívására vett
részt az ünnepsé-
gen. Szívet szorítóak
ezek az alkalmak,
hiszen a résztvevők
családjaiban éltek,
néhányan még él -
nek azok az áldoza-

tok, akiket a kommunizmus brutalitása hosszú évekre em-
bertelen körülmények közé, -30 fokos hidegbe, barakkokba
száműzött, s kényszermunkára ítélt. 

elismerés lach Bálintnak

November 12-én ismét állampolgársági eskütétel
volt a Polgármesteri Hivatalban. A járványügyi elő-
írások betartásával, de mégis ünnepélyes keretek

között Szűcs Dániel Hoffman Pál polgármester előtt tette
le állampolgársági esküjét.

A mindig felemelő ünnepség az elszakítottság érzéséből
a befogadottság örömét adja. Képeinken az összetartozást
erősítő eskü pillanatai.

Idén 9. alkalommal rendezték meg az ország legkivá-
lóbb tájépítészeit jutalmazó gálát, amit a különleges kö-
rülmények miatt szabadtéren, a Szent István Egyetem

Budai Arborétumában tartottak. Az Év Junior Tájépítésze
kategóriában Lach Bálint, a Tököli Polgármesteri Hivatal
köztisztviselője FÖHÉSZ különdíjban részesült.

Gratulálunk fiatal munkatársunknak!
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Hatvannégy évvel ezelőtt ilyen-
kor még csendes volt Tököl,
mert a budapesti események

csak másnap mozgatták meg itt a kö-
zéletet. Egyre kevesebben vannak, va-
gyunk, akiknek személyes élménye az
a néhány lelkesítő nap, amit akkor át-
éltünk. Találkozások a Tanácsházán, a
kommunista vezetők elrejtőzése, több-
száz személyes tüntetés a Hősök teré-
hez vonulva, Hlavicska egyetemista 14
pontja, Gergics Flóris gyújtóhatású
verse és beszéde, a Rákosi címer kivá-
gása a nemzeti színű zászlóból, s az
elégetése alatti megdöbbenés. Hát ezt
is lehet, ezt is megértük? Aztán a fe-
nyegető ismeretlen motoros, a nem-
zetőrség megszervezése, a rend meg-
őrzése. Aztán az árulások, a helyi kis

árulás a repülőtéri, szovjet tankok be-
hozása a faluba, és a és a nemzeti bi-
zottsági tagok menekülése. Külföld,
vidék, bujkálások és a maradók felje-
lentése, megalázása. A vezetők bebör-
tönzése, a helyi kommunisták bosz-
szúja. 

És a párhuzamos, sokáig sokáig is-
meretlen történet. A nagy hazugság a
végzetes hazaárulás. Kádár Mun-
kácsra repülése innen Tökölről, a gya-
nútlan Maléter Pál tőrbe csalása no-
vember 3-án, foglyul ejtésük, majd ki-
végzésük. És november 4-e, az oroszok
behívása, visszahívása. Szovjet tankok
Budapest utcáin, és a Kádári megtor-
lás. És a történtek harmadik helyszíne
a tököli volt huszár laktanyából kiala-
kított honvédségi épületben lévő mű-

szaki katonai alakulat szélnek eresz-
tése. És 1957 tavasza, a gyors átalakítás
és a tököli internáló tábor létrehozása.
Az ’56-os hősök, a Pesti Srácok bebör-
tönzése. Több mint 300 halálos ítélet,
bebörtönzöttek, sebesültek, 200-240
ezer külföldre távozó magyar, 2500-
3000 halálos áldozat. 

És előttünk van díszpolgáraink pél-
dás élete: Dr. Marlyn János, Gergics
Flóris és József. És a többiek, Gergics
Antal, Kudó Simon, Vaslaki Lajos,
Istvánov Gergely kiölhetetlen haza-
szeretete, és a szülőföld, Tököl iránti
elkötelezettsége. Megérdemlik azt,
hogy ma is emlékezzünk rájuk. Októ-
ber 23-a az örömünnep, az eufória,
november 4-e gyásznak mindannyi-
unk életében.

kiölhetetlen hazaszeretet
Méltó emlékezés az 1956-os forradalomra 

– Hoffman Pál emlékezése a képviselő-testületi ülésen –

Szűk körben tartottuk az idei megemlékezésünket
az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről,
s a magyar függetlenség mártírjairól, a Maléter

Pál emlékére állított kopjafánál és szobornál.
Az ünnepi köszöntő után Szabó István, a Honvé-

delmi Minisztérium államtitkára tartotta a megemlé-
kezést.

Október 23-án Hoffman Pál polgármester és Ger-
gics Illés alpolgármester, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulójának tiszteletére koszorút helye-
zett el a Csillagdöntés szobornál. 

A forradalom bennünk, tököliekben élő hagyomá-
nyát mutatja a Baller család koszorúja is. Köszönjük!

9Tököli Tükör
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nyárbúcsúztató zenei tábor a Művészeti iskolában
VEKOP 7.3.4.-17-2018-00023 „Nevelési-Oktatási Intézmények Pedagógiai Programjának támogatása

Tökölön és környékén” című Tököl Város Önkormányzat pályázatának keretében

Augusztus utolsó hetében nagy sikerrel került
megrendezésre a már hagyományosnak mond-
ható zenei tábor. A tököli Szárny-nyitogató Alap-

fokú Művészeti Iskola legügyesebb és legszorgalmasabb
zenész növendékei kaptak meghívást az eseményre,
melynek utolsó napján két részletben hangversenyt is
adtak a lelkes gyerekek és pedagógusok a szülők szá-
mára. A felkészítésben az iskola 5 kiváló pedagógusa
vett részt: Ádám-Vas Viktória, Hujber Tibor, Demjén
Gergely, Nagyné Kovács Mariann, Kósa Dávid, valamint
Lerner Júlia, aki iskolánk korábbi növendéke volt. A
próbák között tartalmas pihenéssel telt az idő. A hét vé-
gére a résztvevőkből összetartó közösség formálódott.

A záróhangversenyen a tanárok és a gyere-
kek közösen léptek fel Kósa Dávid vezényleté-
vel. A művészek hangszerek egész kavalkádját
szólaltatták meg. A zongora és harmonika bil-
lentyűs hangszerek mellett megszólaltak hege-
dűk, tamburák, gitárok, és egy dob is. A fúvós
hangszerek családját furulya és fuvola képvi-
selte. Négy mű hangzott el a koncerten, melyet
a közönség vastapssal jutalmazott.

A táborban a gyermekek alapot kaptak az
önálló társas zenéléshez – a későbbiekben mű-
kedvelőként zenélők és a zenei pályára készülők
egyaránt. Különleges élményekkel gazdagodtak
mind az új ismeretek, mind a társas zenélés és
a közösségépítés terén. 

Kósa Dávid

köszöntés nehéz időben is

Aveszélyhelyzetre való tekintettel, sajnos személyes
találkozás nélkül köszöntötte Hoffman Pál polgár-
mester  Rubint Jánosné  Mária nénit 90. születés-

napja alkalmából.

Az ünnepelt részére a családtagján keresztül adták át a
miniszterelnök által aláírt Emléklapot, valamint az önkor-
mányzat ajándékát.  

Boldog születésnapot kívánunk!



PEST MEGYEI KITÜNTETÔI DÍJAK

Elismerés Cseperkáló Istvánnak és Waldmann Erikának

pest Megye önkormányzata Tököl Város képviselő-
testülete felterjesztésére Cseperkáló istván részére a
nemzetiségekért kitüntetői díjat adományoz. 

Cseperkáló István 1942-ben Tökölön rác család gyer-
mekeként született. Mivel szülei a rác nyelv használatát ré-
szesítették előnyben, gyermekeik is ezt tanulták meg első-
ként. Saját gyermekei is az egykori szülői házban nevelked-
tek, ahol mindmáig feleségével él. A család életében
mindig fontos szerepet kapott a hagyományok ápolása, át-
örökítése. 1988 óta videófelvételek formájában örökíti meg
a városban még élő szokásokat, hagyományokat az utókor
számára, bízva abban, hogy ezek a felvételek később érték-

nek számítanak. A
kor előrehaladtával
egyre fontosabbá
vált életében a csa-
ládi gyökerek felku-
tatása. Ennek érde-
kében több alkalom-
mal utazott
Szerbiába és Boszni-
ába. 2014-ben a
nemzetiségi válasz-
tások alkalmával a
Tököli Szerb Nem-
zetiségi Önkor-
mányzat képviselő-
jévé választották.
Munkáját fáradha-
tatlanul, nagy lelke-
sedéssel végzi, kép-
viselve a szerb nem-
zetiség érdekeit.

pest Megye önkormányzata Tököl Város képviselő-
testülete felterjesztésére Waldmann erika részére Test-
nevelési és sport díjat adományoz. 

Waldmann Erika testnevelő 1985 óta tanít a Tököli We-
öres Sándor Általános Iskolában. Eleinte képesítés nélküli
tanítóként, majd elvégezte a Zsámbéki Tanítóképző Főis-
kolát. /1988./ A testnevelő tanári diplomáját 1994-ben sze-
rezte meg az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola leve-
lező tagozatán. Aktív részese volt Tököl város kézilabda éle-
tének játékosként is. Az iskola sportéletét hosszú ideje
munkaközösség vezetőként irányítja. Szakmai igényessége
megmutatkozik abban is, hogy rendszeresen képezi magát
és nyitott az új dolgokra,
módszerekre, és erre ösz-
tönzi kollégáit is. Örökös
szervezője a tanórán kí-
vüli sportesemények ren-
dezésének. (Emlékfutá-
sok, „Nagy Vagy”, házi-
bajnokságok, zágrábi
testvér kapcsolatok sport-
rendezvényei, stb.) Az ő
személyében szerencsé-
sen találkozott a hobbi és
a hivatás, és ez garantálja
a kiemelkedő munkát. 

Köszönet mindazok-
nak, akik a hivatásukban
vagy a mindennapokban
képesek voltak a példa-
mutató tettekre, az átla-
gon felüli teljesítmé-
nyekre.

Ebben az évben is tettünk javaslato-
kat a Pest Megyei Közgyűlés által
kiírt kitüntető díjakra. Büszkén

gondolhattunk a tavalyi évre, amelyben ja-
vaslatunkra Rimóczi Lászlóné kapta Pest
megye nemzetiségi díját, és persze jó érzés
volt visszatekinteni arra, hogy 2019-ben
munkánkat elismerve Tököl kapta a Pest
Megye Kulturált Településéért díjat.

Most is találtunk olyan tökölieket,
akiknek kiváló munkája, életpályája
Tököl határán túl is elismerésre méltó.
Pest Megyéért Emlékérem Díjra Gnyálin
Istvánt, Év Polgárőre Díjra Szabó Ká-
rolyt, Nemzetiségekért Díjra Cseperkáló
Istvánt, Testnevelési és Sport Díjra Wald-
mann Erikát jelölte a Képviselő-testület.

A járvány miatti veszélyhelyzetben a
díjak átadására Szabó István, a Pest me-
gyei Közgyűlés elnöke, Hoffman Pál pol-
gármestert kérte fel. Az ünnepélyes át-
adásra a Tököli Polgármesteri Hivatal
dísztermében került sor
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név
élt

2020. július
Halász imre károly 70
Csikós sándorné sz. Vincze ilona 79 

2020. augusztus
enyedi zsigmond 89 
Tóth józsef 81 
kovács ignácné sz. nagy anna 96 
Hernold katalin Mária 76 
dósa istván 38 

2020. szeptember
opre attila 53 
Csikó józsef 61 
oláh józsef 72 
Hegyes jános 81 
orbán károly Ferencné sz. drotár ilona anna 58 
Herczeg jánosné sz. Bese Magda 79 
dragovics Márkné sz. schneider Mária 83 
Burucz Ferenc ottóné sz. iványi zsuzsanna 84 
kertesy sándor 81 

2020. október
sándor attila pál 71

HALÁLESETEK

szüleTÉsek
Mali Adrienn
Szép Lenke
Kis Viktória
Dicső József Dominik
Paksi Olivér
Viktor Olivér
Pribér Adél Emília
Bakonyi Emília
Dragovics Milán
Rába Dominik Lukács
Munkácsi Petra

2020.08.29.
2020.09.16.
2020.09.10.
2020.09.25.
2020.09.29.
2020.10.01.
2020.10.01.
2020.09.29.
2020.10.12.
2020.10.06.
2020.10.26.

HázasságköTÉsek
Nagy Attila és Majoros Ildikó Tímea 
Nagy Lénárd és Deszke Kinga
Benkovics Pál és Mitra Veta
Biró Gergő Gáspár és Varga Mónika Beatrix
Bogya Zsolt és Biró Alexandra Andrea
Kiss Dániel és Marics Diána
Vaszilkó Tibor és Joszkin Alexandra
Kassai Attila és Pajor Viktória
Marlin Péter és Juhász Edit

2020.09.12.
2020.09.12.
2020.09.12.
2020.09.19.
2020.09.19.
2020.09.19.
2020.09.19.
2020.10.10.
2020.10.17.

Köszönetnyilvánítás
Köszönet minden rokonnak, ismerősnek, barátnak,
szomszédnak, akik augusztus 7-én férjem Halász imre
temetésén részt vettek, és a kegyelet virágával búcsúztak,
osztoztak a család fájdalmában.

Tisztelettel: Halász imréné és családja

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonok-
nak, munkatársaknak, szomszédoknak, ismerősöknek,
akik felejthetetlen szerettünk, opre attila temetésén részt
vettek, mély fájdalmunkban osztoztak.

a gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki aranyos
anyánkat:( Dragovics márkné, schneider manyi) elkísérte
utolsó útjára és elbúcsúzott tőle, részvétét nyilvánította!
Külön köszönet mindenki önzetlenségéért, aki segített és se-

gédkezet. a végső időben nyújtott segítségért és emberséges
hozzáállásért Dr Halász ilona és Dr odor nikolett doktor
nőknek.
Hála és köszönet mindenkinek: Dragovics és istvánov család

ÉTH ügyfélszolgálat átmenetileg a Teleház épületében

Tököl hulla-
dékszállításért
felelős közszol-
gáltatója, az
ÉTH Nonprofit
Kft. a koronaví-
rus miatt zárva
tartó Művelő-
dési Központ
helyett, a Tele-
ház épületében
(Tököl, Mester

u. 1.). tart személyes ügyfélszolgálatot a megszokott rend-
ben, minden pénteken 14:00 és 18:00 óra között.

Újabb városi helyszín szépül meg

A mester
utcai Taka-
rékbank par-
kolójában lát-
ványos válto-
zás történt.

A koráb-
ban kihasz-
nálatlan fal-
felületre gyö-
nyörű tököli
h e l y s z í n e k

fotói kerülnek ki, örömére a Takarékbankba és a Helytör-
téneti Gyűjteménybe látogatóknak.
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Az első szabad önkormányzati választások napján,
1990. szeptember 30-án újjászületett a magyar ön-
kormányzati rendszer. Újjászületett, hiszen hazánk-

ban jeles hagyománya volt az önkormányzatiságnak, azon-
ban közel fél évszázadig a helyi ügyekben nem hozhattak a
települések lakói önálló döntéseket. Történelmi jelentő-

sége van tehát annak, hogy a rendszerváltoztatás után meg-
választott Országgyűlés első teendői között adta vissza a
helyi önkormányzás jogát azoknak, akiket megillet: a vá-
lasztópolgároknak.

E jeles nap harmincadik évfordulója alkalmából kö-
szöntőm Önöket, akik ma letéteményesei a helyi demokrá-

ciának, működtetői alapvető közszolgáltatásoknak, és jó
„gazdái” a településüknek, a megyéjüknek. Köszönöm,
hogy nap mint nap szolgálják a lakosságot, településük pol-
gárait.

Munkával telt harminc év áll mögöttünk, melyben vol-
tak sikerek és kudarcok, öröm és bánat, állandóság és vál-
tozás, az értékek megőrzése és modernizáció. Azt nyugod-
tan kijelenthetjük, hogy a helyi önkormányzatok mindig
bátran szembenéztek a kihívásokkal, példás erőfeszítéssel
és tisztes emberi hozzáállással mindent megtettek a rájuk
bízott feladatok teljesítése érdekében.

E napon köszönetünket fejezzük ki valamennyi önkor-
mányzatnak, önkormányzati tisztségviselőnek, döntésho-
zónak és dolgozónak, akik az elmúlt harminc évben élettel
töltötték meg Magyarországon az önkormányzatiság nemes
eszméjét.

Vannak kilencvenheten, akik már az első önkor-
mányzati választástól kezdve folyamatosan bizalmat
kaptak a választópolgároktól, hogy polgármesterként
vigyék a helyi ügyeket és ezt a bizalmat még hétszer
megerősítette a lakosság az időközben lezajlott vá-
lasztásokon.  pest megyében 3 polgármester: gödöl-
lőn dr. gémesi györgy andrás, Tökölön Hoffman
pál, Veresegyházán pásztor Béla. Határozattan kije-
lenthetjük, hogy ez a legnagyobb elismerés, amely
egy közösségben létezik. őket külön köszöntjük és
ezúton gratulálunk a polgármesteri tisztséget har-
minc éve folyamatosan betöltőknek! További munká-
jukhoz kívánunk sok erőt!

A Helyi Önkormányzatok Európai Chartája rögzíti,
hogy "a helyi önkormányzatok minden demokratikus rend-
szer egyik alapintézményét képezik". Méltán lehetünk
büszkék arra, hogy hazánkban ezt a szerepet a helyi önkor-
mányzatok harminc éve betöltik.

Boldog Születésnapot Önkormányzatok!
Budapest, 2020. szeptember 28.

Belügyminisztérium
Dr. Pintér Sándor 

miniszter

Boldog születésnapot önkormányzatok

Avalóban különleges önkormányzati jubileum Tökö-
lön nemcsak a polgármesterválasztás esetében áll
fenn. Képviselők is jubilálnak. Gergics Illés alpol-

gármester és Malaczkó István, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke szintén 1990 óta szolgálja a tökölieket. Ma-
laczkó István ráadásul még hosszabb ideje, hiszen 1990
előtt,  öt évig tanácstagként is élvezte a tököliek bizalmát.
Minden elismerést megérdemel a hosszú ideig tartó közös-
ségi elkötelezettség. Keresztény, nemzeti értékek, a szülő-
város szeretete az alap. Fegyelmezett, odaadó, felkészült,
felelősségteljes munka a bizalmat eredményező ráadás.
Gratulálunk és köszönjük!

nyolcszoros bizalom

30 ÉV ÖNKORMÁNYZATISÁG
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Helytállás a Tsz uralta világban – beszélgetés Szilágyi Pállal
Részlet Naszvai Judit 1956 Tököl című könyvéből

Apámat 1944-ben elvitték mun-
kaszolgálatra. így 11 évesen át
kellett vennem a gazdaságot,

egyszeriben családfenntartó lettem.
Apám Ceglédre került a hűtőházba. A
végén, az egyik szombaton hazajött,
hétfő reggel elment és szerdán bejöt-
tek az oroszok. Ez várható volt, de
nem mert előtte otthon maradni, mert
két társát kivégeztek hasonló okból,
mint szökevényt. Ez 1944. november
táján volt. Ez egyébként nagyon nehéz
időszak volt. Itt, a faluban utcáról-ut-
cára folyt a harc az oroszok és a néme-
tek között. November 23-án a néme-
tek felrobbantották a templomtornyot
is, hogy az oroszok ne tudják hasz-
nálni.

1945 után aztán jöttek a beadások.
11 hold földünk volt, de nem ezt írták
a papírra, hanem 15-öt. így viszont
nem tudtuk teljesíteni a beadást. A
Tanácsházán volt egy Kocsis nevezetű
fiatal hölgy. Ő tanácsolta, hogy nyil-
váníttassuk holttá a papát és a földet
osszuk négyfelé. Ugyanúgy dolgoz-
tunk a testvéreimmel a földeken,
ahogy előtte, de így ki tudtuk fizetni
az adót és teljesíteni tudtuk a beadást.
A nagybácsikám végül hazajött és vele
tudtunk együtt dolgozni. Nagyon
nehéz idők voltak ezek, '56 előtt. A
parasztság borzasztóan fogva volt. El-
vittem egy lovaskocsi rozst eladni és
kaptam érte 14 forint 50 fillért.
Ugyanakkor ki volt rám vetve 10 000
forint adó.

Ennek ellenére a forradalom alatt
szó sem volt személyes megtorlásról.
Egyszerűen leváltották a korábbi veze-
tőket. Sőt: az addigi tanácselnök és TSZ
elnök a forradalom napjaiban bemehe-
tett a hivatalba tájékozódni, még gyűlé-
sezhettek is, senki nem bántotta őket.

Hogyan emlékszik Ön a forrada-
lomra?

Én mondhatni kimaradtam az ese-
ményekből, mert közvetlenül előtte,
október 20-án nősültem. Néhány em-
lékem azért megmaradt. Élt itt egy
Hásé gúnynevű ember. Ő volt akkori-
ban a TSZ elnök. Nagyon sok rossz
dolog fűződik a nevéhez, sokan hara-
gudtak rá a faluban. Például egyik
évben mindent beadtam, amit kellett
és maradt még egy kis másodvetésű
kukoricám, azt a gangon szárítottam.

Ezt besúgta valaki, mire jött Hásé és
mindet elvitte. Mondván: „Nem érde-
kel, hogy mindent beadtál, nekem ter-
vet kell csinálnom, ezért elviszem.”
Amikor a forradalom kezdődött, akkor
a szomszédasszonyom, akivel ismeret-
ségben állt, elbújtatta őt az udvarán a
kukoricaszár kúpba.

Tudtam, hogy ott van, de eszem
ágában sem volt bántani. Később aztán
mégis elkapták. Feltették egy lovas ko-
csira és kapott jó pár pofont. Ha jól
tudom, vitték volna Szigethalomra,
bosszút akartak rajta állni. Szigethal-
miak akarták felakasztani. A tököli csa-
ládok végül a falu szélén megállították
a kocsit, leszedették, megmentették.

„Hálából” ez az ember később,
amikor a bírósági tárgyalások zajlot-
tak, azok ellen vallott, akik megmen-
tették őt és hozzájárult ahhoz, hogy sú-
lyosabb ítéleteket kapjanak. Eztán
még évekig pozícióban volt.

van családi érintettsége '56-tal kap-
csolatban?

Igen. A sógorom, Gergics József és
a testvére, Flórián a megtorlás elől el-
menekültek Amerikába. A nővérem,
Marica pedig itt maradt két kisgyerek-
kel.Az egyik kislány sajnos beteg volt,
később meg is halt. Amennyire tud-
tuk, segítettük őket. A Gergics fivérek
végül Ditroitban telepedtek le. Lehe-
tőségeikhez mérten igyekeztek az
amerikai média figyelmét is felhívni
Magyarország helyzetére. De Jószó
már a nyolcvanas évektől sokat járt
haza, itt is lett eltemetve végül. Tököl
díszpolgárává választotta. Jószó ké-
sőbb elmesélte, hogy még egy éjszakát
el kellett bújniuk, utána indultak. És
nagyon érdekes, hogy bár fegyver volt
náluk és az ellentábor éppen bent
gyűlésezett a pártházban, bármit te-
hettek volna velük, de nem akarták
bántani őket. Nem voltak bosszúállók,
nem ez mozgatta őket. Egyszerűen egy
jobb világot szerettek volna.

Tulajdonképpen azok a családok,
akik '56-ban változást akartak, mind
hívő, katolikus családok voltak. Több-
nyire mezőgazdasággal foglalkoztak és
jó gazdák voltak, ezért vitték is vala-
mire. A Rákosi korszakban aztán a be-
szolgáltatásokkal kezdve a hitükig tu-
lajdonképpen mindenért háttérbe
szorították őket.

Konkrétan mit tettek a gergics fi-
vérek, amiért menekülniük kellett?

Tudni kell, hogy nagyon megkí-
nozták őket a forradalom előtt. De
nem csak a beadásokkal. Mélyen val-
lásos család voltak. Ezt tudva direkt
mindig vasárnapra idézték be őket
például vasat gyűjteni. Aztán amikor
jött a forradalom, őszintén hittek a
változásban és itt, Tökölön élére áll-
tak az eseményeknek. Flóris egy
szenvedélyes, magával ragadó egyéni-
ség volt. Nem csak itt, de Csepelen és
Ráckevén is szavalt, lelkesítette az
embereket. Öt biztosan felakasztot-
ták volna, ha itthon marad. Jószót
talán nem.

Hogyan folytatódott az élet Tökö-
lön?

A Kádár-rendszerelején aztán
megjelentek a bőrkabátos agitátorok
Tökölön is,hogy rávegyék az ember-
eket, lépjenek be a TSZ-be. Hoffman
Pali nagyapja, a Firnigel Jozef bácsi
betegen feküdt otthon épp akkor.
Bementek hozzájuk ezek az agitáto-
rok és ráültek az öregember mellka-
sára, így bírták rá a papírok aláírá-
sára. A nagyapja elismert ember volt
a faluban. Amikor hírül ment, hogy
mi történt vele, akkor mások is in-
kább aláírták a papírokat és beléptek
a TSZ- be.

A Varsányi nagybácsimnak pisz-
tolyt tettek a padlására. Azzal zsarol-
ták, hogyha nem lép be a TSZ-be,
akkor följelentik. Egy faluban két-
három ilyen húzással elérték, hogy
mindenki belépjen.

Később mi is benne voltunk a 3-
mas típusú TSZ-ben. Ekkor már a
saját földünket művelhettük a saját
eszközökkel, emellett beadási kötele-
zettség is volt. Ez már a korábbi, kol-
hoz-típusú TSZ-hez képest inkább tö-
kölieknek való felállás volt. Persze
emellett dolgoztam a gyárban is, akko-
riban folyamatosan délutánosként,
hogy délelőtt tudjam a földet művelni.
Ebből volt konfliktus a gyárban, mert
irigykedtek a falusiakra, akik nem ha-
zamentek és söröztek, tévét néztek,
hanem dolgoztak és haladtak előre.
Sok más sorstársamhoz hasonlóan így
tudtam megtartani a földemet, amit a
mai napig művelek.
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aki járőrözött a faluért – beszélgetés Schneider Istvánnal
Részlet Naszvai Judit 1956 Tököl című könyvéből

Huszonöt éves voltam ekkor,
éppen október 23-án, reggel
hat órakor születtem. A tököli

történet az október 25-i tüntetéssel kez-
dó'dik, ami a Tanácsházától indult. Em-
lékszem, hogy Gergics Flóris egy autó te-
tejéről szavalt Delikát Áron boltja előtt,
majd a szobornál is. Sokan hallgattuk őt.
Mikor végzett, akkor néhányan azt
mondták: „Gyerünk le fegyverért!”, és el-
mentek a laktanyába. De üres kézzel jöt-
tek vissza, mert akkor még a laktanya
stabil volt, nem osztogattak fegyvert.

Akkor Firnigel Franci leszedte a Ta-
nácsházáról a vörös csillagot, még az
árokban meg is taposta. Csodáltam,
hogy utána nem adtak neki ezért né-
hány évet...

Azután éjjelente járőröztünk. Tulaj-
donképpen vigyáztunk a falura, hogy
rend legyen. Amikor éjjeli őrségben vol-
tam, kaptunk a reptérről három oroszt
is. Jött két kiskatona és egy tiszt. Beszél-
gettünk, ittunk, felmentünk a Frányóék-
hoz is. Hajnalban az oroszok visszamen-
tek a laktanyába, mi pedig leadtuk a
fegyvereket. Tehát együttműködés volt a
szovjetekkel.

De voltak a faluban olyanok is, akik
nem örültek a változásnak. Egy tököli
ember 26-án, talán a délutáni órákban
jött a ruszkikkal ide, a Tanácsháza elé.
Két vagy három tank jött, a katonák el-
helyezkedtek az árokban tüzelőállásban.
Ő pedig a tank tetején, a dobon állt.

volt lövés is?
Nem, szükségtelen volt. Előtte né-

hány napig Marlyn Jánosék irányították
a falut. Volt egy Csepel autó, azon min-
den nap vitték be az összegyűjtött élel-
met Pestre adományba a sebesülteknek.
Akinek volt egy szíj szalonnája vagy son-
kája, amit tudott nélkülözni, az elküldte.

mi történt ezután?
A családok levonultak a pincékbe. A

Gergics fivérek pedig kimentek Ameri-
kába. Később a vásártér tele lett tankok-
kal, a reptéri oroszok őrködtek ott. Én
egyszer elmentem látogatóba a vendéglős
Pálházi Pistához. Az oroszok a vendéglő-
ből hoztak maguknak vizet. Mindig meg
kellett kóstolni, hogy nincs-e megmér-
gezve. Mikor a vendéglős felesége, a Kató
meglátott, nagyon megörült nekem. Azt
mondta: „Pista, gyere már, kóstolj egy kis
vizet! Én már annyit megittam!" (nevet)

Emlékszem, hogy már 1957. januárjá-
ban a Csépi úton, a Páskom dűlőben
lévő légvédelmi ágyútól kísérték a szov-
jet katonák a magyarokat. Néhány kato-
nának be volt kötve a feje. A menet ele-
jén haladó orosznál pedig egy adó-vevő
volt, így mentek gyalog a reptér felé.
Úgy tudjuk, hogy a repülőtér mellett
aztán elengedték őket.

A tököli történésekben résztvevőket
elítélték, komoly perek voltak az '56-os
események kapcsán. Marlyn Ivót 6 évre,
Kudó Simit 4,5 évre és a többieket is.
Abban az időszakban a forradalomban
résztvevő tiszta, jóérzésű embereket
megpróbálták befeketíteni, köztörvényes
bűnözőknek igyekeztek beállítani őket.
Rájuk fogták, hogy elloptak dolgokat és
csak a saját érdekeik szerint cselekedtek.
A dologban az volt az érdekes, hogy a
vádlottaknak saját ügyvédeik javasolták,
hogy inkább vállalják be ezeket a köztör-
vényes bűnöket, mert akkor azért ítélik
el őket és sokkal enyhébb büntetésre
számíthatnak, míg ha kitartanak a for-
radalomban való részvétel mellett, akkor
akár a legsúlyosabb büntetést is kaphat-
ják, vagyis kivégezhetik őket.

az első önálló Műszaki Építő zászlóalj jelentése az 1956-os
forradalom tököli eseményeiről

Október 23. Az Első Önálló Műszaki Építő
Zászlóalj Tökölön állomásozó személyi állománya
ekkor 313 főből állt. Hivatalos értesítést a pesti ese-
ményekről nem kaptak, csak a Pestről érkező bajtár-
saik elbeszéléseiből értesültek a történtekről.

Okt. 24. 3 óra 3 perckor a Műszaki Parancs-
nokság riadóztatta az egységet.

Okt. 25. A helyi tanács kérésére járőröket küld-
tek Tökölre. Berendezkedtek a laktanya védelmére.

Okt. 26. Délután nagyobb tömeg gyülekezett a
tanácsháza körül. Gergics Flórián vezetésével kb. 15
fős csoport, köztük Gergics József  és Marlin János
hatolt be az épületbe. A hangosbemondón egy Hla-
vicska nevű geyetemista beolvasta az egyetemisták 14
pontját, majd Gergics Flórián elszavalta a Nemzeti
Dalt. Ezt követően a hősi emlékműhöz vonultak. 

Okt. 27. Egy 30-40 főből álló csoport ki is vo-
nult a laktanyába. A fegyverek kiadására azon ban
nem került sor.

Okt. 28.: A tanácsházán egy kb. 20 fős csoport
megválasztotta az ideiglenes nemzeti bi zottságot, amely-
nek 12 tagja lett. Nem választottak elnököt és helyettest.
Marlyn több alkalommal mondott beszédet a hangos-
bemondón át, illetve többször járt Budapesten, a megyei
forradalmi bizottmánynál azért, hogy a TSZ felszámo-
lása után osszák szét a földet a gazdák között. A Cse-
pel Autógyártól kapott gépkocsikkal kb. 22-24 teher-
kocsi élelmiszert szállí tott budapesti kórházak sebesült-

jeinek, valamint más községekben is megszervez ték az
ilyen irányú szállításokat.A járási nb-vel történt meg-
beszélés alapján népgyűlést tartottak, ahol jelen volt a
já rási nb elnöke, és a község további vezetésére egy 40
főből álló nb t választottak. Ezen a napon támadás érte
a Tökölön elhelyezett légvédelmi üteget.

Okt. 30.: A Gergics fivérek Hlavicskával és egy
Majoros nevezetű férfival együtt erőszakkal behatoltak
a tököli pártházba, és onnan iratokat hordtak ki, va-
lamint különböző berendezési tárgyakat törtek szét.
A műszaki építő zászlóalj állományában este megvá-
lasztották a Forradalmi Katonai Tanács tiszt tagjait.
Szintén az este folyamán megegyezés jött létre a tököli,
sziget- újfalusi, szigetcsépi nb-vel, hogy őrséget adnak
a faluba, mely a nemzetőrökkel biztosítja a rendet. A
három falu nemzetőrsége fegyvert is kapott.

Nov 1. A Műszaki Parancsnokság utasítására
a zászlóaljból 170 főnek kellett Budapestre menni a
romeltakarítás végett.

Nov. 3. A tököli szovjet bázisra érkezett tár-
gyalni Maiéter Pál honvédelmi miniszter. Ót, valamint
kíséretét a helyszínen letartóztatták. A szovjetek harc-
képtelenné tették a tököli repülőteret blokád alatt tartó
magyar légvédelmi üteget..

Nov. 5. Miután a tököli híradós laktanyában
tartózkodó műszaki csapatok egy részét berendelték
Budapestre, nov. 5-e táján a csapatok visszamaradt
része is elvo nult.

Nov. 6. Hajnalban egy csoport szovjet katona
érkezett a laktanyába egy őrnagy vezetésé vel, akik
a laktanyát átvették, az ott lévő részleget pedig el-
küldték.

Nov. 10. Nb-választásokat tartottak a mozi
helyiségben. Ezen a gyűlésen egy 40 tagú nb-t válasz-
tottak, amely még 3-4 hétig működött. Ezt követően
a vb-t is összehívták, de a vb-tagok közül csak ket-
ten (Bundics Péter és Pesut Ambrus) jelentek meg
Tóth Sándoron kívül.

Nov. 17. Pesut János karhatalmista, a helyi
forradalmárokkal szemben a szovjet csapatokhoz
fordult segítségért. Egy szovjet ezredes 50 embert és
3 harckocsit adott segítségként. Ennek hatására a
Gergics testvérek elhagyták Tökölt.

Dec. 3. Az új vb megválasztása. Marlyn
János (elnök), Cseperkáló István, Füle Sándor,
Marlyn Marjan, Plausin József, Kotász Sándor,
Tarcsa István, Firnigel Pál, Gajárszki István, Kudó
János, Varsányi István, Bonhard Simon, Balázs
Sándor, Czvik István, Füredi János, Vajda Elemér,
Rozgics Péter, Irimi Péter, Vaslaki Lajos, Dudás
Márton, Gávrán Jakab, Vig Milkovics Gábor,
Krémó Márk, Lerner István, Szcltner Lajos, ifj.
Milkovics Ferenc, Radnics György, Kudó Simon,
Frozli Antal, Gergics Flórián, Gergics József, Tóth
Sándor. A Nemzetőrség tagjai: Gergics Antal pa-
rancsnok, Kudo Simon helyettes és Hosszú János.

TÖRTÉNELEM 15Tököli Tükör
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A beszélgetés megjelent az „Akik szol-
gálatra szegődtek – Polgármester-portrék a
Közép-Magyarországi régióból” című ri-
portkönyvben.

mi volt a legnagyobb kihívás, amivel
munkába álláskor szembesült, melyek
voltak a településen elvégzendő legfon-
tosabb feladatok:
- a költségvetési hiány kezelése
- a politikai ellentétek elsimítása;
- a csődbe vitt beruházások újraindí-

tása, a gázépítés befejezése, csatorná-
zás, a szennyvíztisztító beruházás fi-
nanszírozásának megteremtése;

- a volt szovjet repülőtéri bázis épüle-
teinek, területeinek átvétele, 

- részvétel a környezetszennyezés és a
károk felszámolásában, 

- az épületek rekonstrukciója, közmű-
ellátása, 

- az 1100 új magyar otthon kialakítása,
- a kommunista rendszerben elvett

földtulajdonok visszaadása.

mi az, amit sikerült megvalósítani az
elképzelésből:
Mindent, s még annál is többet
- csatorna a nagyközségben s az üdü-

lőterületen, új szennyvíztisztító;
- 1100 lakás a volt szovjet, ma Pesti úti

lakótelepen;
- új bölcsőde, új óvoda, új sportcsar-

nok, új uszoda, új iskola, a Pol -
gármesteri Hivatal átépítése, Műve-
lődési Központ rekonstrukciója,
templomok felújítása, sportpályák,
játszóterek kialakítása és kör -
nyezetük megújítása; Helytörténeti
Gyűjtemény állandó kiállítása;

- a sokszínű közösségi élet kialakítása,
megerősítése;

- a Helyi Értéktár megalkotása;
- a biztonságos költségvetési feltételek

megteremtése. A sikeres pályázati és
külső- forrás-bevonási tevékenység
folyamatos eredményessége;

- a közösségi tervezés rendszerének ki-
alakítása, az alapdokumentum a Tö-
köli Fundamentumok megalkotása;

- a tudatos település-szabályozási dön-
tések;

- a vállalkozás-telepítés, beruházások
bevonzása, szolgáltatói önkormány-
zati attitűd;

- az ütemezett lakosságszám-növeke-
dés és területfelhasználás elérése;

- a 6000-ről 10000 fölé nőtt lakosság
igényeinek való megfelelés;

- a zöldterület-fejlesztések;
- az önkormányzati vagyongyarapítás
- a természeti környezet megőrzése (Kis-
Duna sétány, Duna nyári-gát, Urba-
nicza-sziget, Pesti úti lakótelep parkjai).

milyen a kapcsolata a választókkal, a
település lakosságával, milyen közössé-
geket sikerült építeni, azok minden-
napjaiban részt venni:
Tökölön igen színes és eredményes a
közösségi és sportélet. Én a személyes
kapcsolatokban hiszek. Segítettem a
létrejöttüket, résztvevője vagyok a hét-
köznapjaiknak, rendezvényeiknek.
Számítok a véleményükre a város
ügyeit illetően, s ők is számíthatnak
rám és a képviselő-testületre is. Ma
úgy mondanánk, a város legfontosabb
hálózatának, kapcsolódási pontjának
tartom őket. A felsorolás önmagáért
beszél.
- sport és kulturális sikerek;
- NB ll-es labdarúgó és kézilabda csa-

patok;

- világ- és Európa-bajnoki kick-boksz
sikerek;

- nemzetközi hírű SUMMERFEST
folklórfesztivál, lovasnapok, nemzet-
közi sportesemények;

- testvérvárosi kapcsolatok;
- hagyományőrzés, -átadás;
- egyházakkal, horvát, német, szerb

nemzetiségi önkormányzatokkal ki-
alakított együttműködés,

- a református templom építése, a
római katolikus templom felújítása;
görögkatolikus kápolna létesítése;

- művészeti oktatás beindítása.
- Sváb Hagyományőrző Énekegyesület;
- Délszláv Nemzetiségi Táncegyüttes

és Énekkar;
- Szárny-nyitogató Művészeti Iskola;
- Tököli Polgárőr Egyesület;
- Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub; 
- Mikecz Kálmán Huszárbandérium;
- Tököli Gazdák Vadásztársasága;
- Tököli Városi Sportkör – labdarúgás,

kézilabda;
- Szigetszentmiklós-Tököl Kick-Boksz

Egyesület;
- Birkózó Egyesület;
- DancEarth Táccsoport Egyesület;
- Kakusei;
- Art Fitness;
- Ritmikus Gimnasztika;
- Darts Klub.

„ne azt kérdezd, mit tehet érted Tököl, hanem azt, 
Te mit tehetsz Tökölért”

HOFFMAN PÁL
TÖKÖL
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a településvezetői feladat csapat-
munka. milyen csapat, milyen hátté-
rapparátus áll a polgármester mögött:
- a pedagógiai, művelődés-szervező,
vállalkozás-marketing végzettség előny;
- az élsportolói-vezeti tapasztalatok, a

külföldi minták fontosak;
- A holisztikus gondolkodás cikluso-

kon átnyúló, távlatos tervezés a jövő;
- az aprólékosan lebontott éves feladat-

tervek;
- az együttműködő képviselő-testület,

profi polgármesteri hivatal, színvo-
nalas oktatási, szociális intézmények,
felkészült munkatársak;

- a forrásbevonási képesség (lakosság,
cégek bevonása, európai és hazai pá-
lyázatok sikeressége, kormányzati tá-
mogatások biztosítása, fejlesztési célú
hitellehetőség megteremtése nélkü-
lözhetetlen a sikerhez;

- a legfontosabb támasz a család, a ke-
resztény, nemzeti elköteleződés, a
haza és a szülőföld szeretete.

munkája legszebb, legemlékezetesebb
pillanatai:
A városi cím elnyerése, mert összegző-
dik benne minden. A megőrzés és fej-
lődés szándéka és sikeressége
- az infrastruktúra-építés folyamata;

- az intézményfejlesztés, az új épületek
és a felújítások;

- a megújult, erős közösségi élet;
- a továbbélő tököli szellemiség, s a

megőrzött hagyományok.

munkája legrosszabb emléke:
Az 1998-2002 közötti ciklus, amikor a
8-8-as testületi arány olyan megosz-
tottságot eredményezett, amely meg-
akasztotta a város fejlődésének lendü-
letét.

Ha ki kellene ragadni egy emlékezetes
történetet mi volna az, az elmúlt évek-
ből:
Több ilyen történetem is van.
- Az első látogatás a szovjet laktanyá-

ban 1990-ben, amikor még nem volt
biztos a távozásuk, de a „magyar” ka-
tonai vezetők tolmács nélkül oroszul
beszéltek a szovjetekkel, hogy mi
újak ne értsük az egyeztetést.

- A helyi tsz felszámolása, a földek
visszaadása a jogos tulajdonosok ré-
szére, a határkijelölés piros-fehér-
zöld karókkal.

- Az 1956-os szabadság harcra s Malé-
ter Pálra emlékezés a szovjet lakta-
nyakerítés előtt, háttérben a fegyve-
res szovjet katonákkal.

- Tököl közösségi lendülete, a bizonyí-
tási vágy bennünk szülőföldünk fel-
emelésére.

mi jelenti a hátországot a számára
ebben a munkában: 
Elsősorban a család, s mindenki, aki a
szeretetével, bizalmával kitüntet.

Tervezi-e folytatni a munkát:
Amikor 2014-ben választani kellett az
országgyűlési képviselőség és a pol-
gármesterség között, gondolkodás
nélkül Tökölt választottam, s boldog
voltam, hogy Tököl lakosai is újravá-
lasztottak engem. Nagy öröm, hogy ezt
a bizalmat 2019-ben is, immár nyol-
cadszor is megkaptam.

mi az Ön polgármesteri hitvallása:
1990-ben még nem ismertem, John
Fitzgerald Kennedy néhai amerikai
elnök híres mondatát: „Ne azt kér-
dezd, mit tehet érted a hazád, hanem
azt, hogy mit tehetsz te a hazádért!” –
de társaimmal e gondolat jegyében
kezdtünk dolgozni, s dolgozunk azóta
is. Tökölre vonatkoztatva vallom: „Ne
azt kérdezd, mit tehet érted Tököl,
hanem azt, te mit tehetsz Tökölért!”

Kölcsönös bizalom, kiszámítható
együttműködés

Megbeszélést tartott a Polgármes-
teri Hivatalban Hoffman Pál polgár-
mester a Log Plasticon Zrt tulajdonosi
képviselőjével Nurit Nahum elnökas-
szonnyal és Pauscha Krisztián ügyve-
zető igazgatóval.

Fontos a cég a város életében.
Öröm, hogy stabil évet zártak. A kiszá-
míthatóság jó alapja a sikeres együtt-
működésnek.

Örömmel hallottam az elmúlt
évről szóló tájékoztatásukról, a cég sta-
bilitásáról, s arról, hogy a tököli céget
európai bázissá kívánják fejleszteni. Az
eddigiekhez hasonlóan többmillió
eurós további fejlesztést terveznek.

A cég rendkívül fontos a város éle-
tében és nemcsak a helyi adóbevétel
miatt, hanem az ott dolgozó több mint
száz munkatárs miatt is.

A COVID járványos időszakban a
gyógyszeripar, ha lassan is, de erő-
södő iparág, s ez biztos alap, s ezt erő-
síti a kiszámíthatóság is, amit a tököli
képviselő-testület döntései hosszabb
időszakra biztosítanak.

Kértem, hogy a fejlesztési elképzelé-
seket, az esetleges igényeket, a készülő
helyi szabályozással is egyeztessék.
Könnyíti a helyzetet, hogy az adózási
mértékek nem változnak. A cég lehető-
ségeinek bővítésére a Pest Megyei Ön-

kormányzat vállalkozás-fejlesztési támo-
gatási lehetőségeinek megismerése is
fontos lehet. Valamennyien hasznosnak
ítéltük, hogy a munkatársak az új ke-
rékpárúton biztonságosan járhatnak a
munkahelyükre.

Tököli Tükör
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Aradi u. forgalomlassító Egészségház állagmegóvás

Iskolai tálalókonyha felújítása

Utak gréderezése

Vásár téri temető bozó- és cserjeirtásJátszóterek javítása, festése

Bölcsőde csoportszoba LED világítás

Iskolai kerítésépítés Sportcsarnok felújítása



2020. ÉVI FELÚJÍTÁSOK, FEJLESZTÉSEK

Sportklubház felújítása TAO forrásból

Összetartozás Park

Csapadékvíz-elvezetés

József A. utcai járda

Kerékpárút Közvilágítás

Tököli Tükör 19

Értékőrzés és gyarapodás

OTP Bankautomata

Takarékbank parkoló

A koronavírus okozta nehéz helyzetben is lendületes az
építkezés a szó jelképes és valódi értelmében is. Idén is szé-
pültek a parkok, korszerűsödtek az intézmények és folyta-
tódtak a nagy beruházások. Lezárult a LED közvilágítás
korszerűsítés, és a József Attila utcai járdaépítés első sza-
kasza. Befejezés előtt áll a csapadékvízelvezetés és a kerék-
párút építés projekt, elkészült a Trianon Park és a Taka-
rékbank parkoló szépítése. Nagy örömünkre a Szivárvány
Óvodához hasonló nagy átalakuláson ment át a Sportklub-
ház épülete is. Ebben a bevételkieséssel nehezített helyzet-
ben bravúros, hogy több, mint 500 mFt-os értékben folynak
építkezések a városban.



20 SZÉP VÁROS, RENDEZETT KÖRNYEZET

szép Város rendezett környezet 2020 verseny

i. Helyezés – korponai sándorné (Tököl, alkotmány u. 26) Lakossági kategória előkertek, kertek növényültetése

ii. Helyezés gergényi jánosné (Tököl, Csépi út 213)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

ii. Helyezés Horvát Óvoda (Tököl, Csépi út 6.)
Intézményi kategória utcai homlokzat, ablak virágosítása,

esztétikai megjelenítése

ii. Helyezés napsugár Óvoda (Tököl, Csépi út 6.)
Intézményi kategória utcai homlokzat, ablak virágosítása,

esztétikai megjelenítése

ii. Helyezés szivárvány Óvoda (Tököl, Csépi út 57.) 
Intézményi kategória utccai homlokzat, ablak virágosítása,

esztétikai megjelenítése

ii. Helyezés Malaczkó pálné (Tököl, kossuth l. u. 37.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése 

ii. Helyezés Marics simonné (Tököl, kossuth l. u. 100.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetse
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iii. Helyezés Bárdos kálmánné 
(Tököl, duna utca 12/B. fsz. 3.)

Társasházak előkertjei, környezete kövénykiültetése

iii. Helyezés Bicsák zsuzsanna 
(Tököl, kossuth l. u. 55.)

Lakossági kategória előkertek kertek növénykiültetése

iii. Helyezés Csipak Vincéné (Tököl, damjanich u. 10.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iii. Helyezés Fajta györgy (Tököl, eötvös utca 10.) 
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iii. Helyezés Fajta györgyné (Tököl, eötvös u. 12.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iii. Helyezés gajárszky istvánné (Tököl, dobó k. u. 56.)
Lakossági kategria előkertek, kertek növénykiültetése

iii. Helyezés gólya Mihályné (Tököl, gárdonyi g. u. 15.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iii. Tündérkert Bodókövi-Unti Beáta (Tököl, Csépi út 87.)
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények kategória



iV. Bakondi katalin (Tököl, szadova u. 47.)
- Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés Burlovics Mártonné (Tököl, Csépi u. 45.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetés 

iV. Helyezés Csillag angéla 
(Tököl, ráckevei út. 4. i. em. 7.) 

Lakossági kategória épületablak, erkély virágosítása

iV. Helyezés galbács istván 
(Tököl, akácos u. 12/a)

Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés karagich Marcella
(Tököl, duna utca 6/a fsz. 2.)

Társasházak előkertjei, környezete növénykiültetése

iV. Helyezés kézi józsefné
(Tököl, kossuth l. u. 14.)

Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés krizsánovics andrásné 
(Tököl, Mester u. 51.)

Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés Magda lászlóné 
(Tököl, dr. papp károly tér 3.) 

Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése
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iV. Helyezés Mester imréné (Tököl, ráckevei út 47.) 
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés rukkel Ferencné (Tököl, kölcsey u. 3.)
Lakossági kategória előkert, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés sárácz józsefné (Tököl, Csokonai u. 29.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

iV. Helyezés sipos Tiborné (Tököl, pesti út 27/2.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiültetése

különdíj Farkas áron gyuláné (Tököl, szadova u. 21.)
Lakossági kategória előkertek, kertek növénykiülteltése

dicsérő oklevélben részesül 
pizza Verenda (Tököl, Fő u. 66.)
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