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113 millió Ft saját forrásból 407 mFt-os beruházás
Megnégyszerezett költségvetési forrás, 36 mFt-os többlettámogatás

A médiában folyamatosan beszámoltunk a Tököl Északi
kertváros Csapadékvíz elvezetésének II. üteméről, és a Ke-
rékpárút építése sikeresen befejeződött.

AA két beruházás során két év alatt 169 mFt, illetve 238
mFt, összesen 407 mFt értékű munkát végeztünk el.
Mindez 62,6 + 50,8 mFt, összesen 113,3 mFt költségvetési
saját forrást igényelt. A további összeget az elnyert pályázati
támogatás fedezte.

A beruházások hasznossága mellett nagy eredmény,
hogy megnégyszereztük a fejlesztésre fordítható összeget.
A több, mint 400 mFt-os fejlesztést 113 mFt-ból értük el

Köszönjük, hogy az építési munkák kisebb kellemetlen-
ségeit az érintett családok türelemmel fogadták. Köszön-
jük, hogy véleményükkel segítették az építkezést, s külön
köszönjük  a gratuláló sorokat.
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az égiek is szerették a Tököli Fogathajtó versenyt
Sikeres volt a járvány utáni első tököli rendezvény

TÖKÖLI FOGATHAJTÓ VERSENY

30 évvel ezelőtt nagy pörgés volt a Vásártéren. Egy álom valósult meg, amikor a frissen megalakult Tököli Lovasklub
alapító tagjai megszervezték első versenyüket. Igazi népünnepély volt a földet, s lovakat szerető tököliek egymásra találása. 

Népi fogathajtás, póniverseny, a tombolamalac befogása és a sör melletti baráti beszélgetések örök élmény maradtak
minden résztvevőnek. Május 22-én ezt a hangulatot sikerült a még mindig lelkes alapító szervezőknek, Gnyálin Jánosnak,
Szécsi Sándor korábbi elnöknek, Pesuth Antalnak, Pesuth Pálnak, Csepelszigeti Ferencnek, Bakó Jánosnak visszavarázsolni
a régi fényében zöldellő Vásártéri versenyen. Sokan mások is szívügyüknek tekintették a verseny sikerét. Hoffman Pál
polgármester városi rendezvénnyé tette, s a képviselők jóváhagyásával 1 mFt támogatásban részesítette a programot.

Major József a vendégeket látta el finom babgulyással, Csepelszigeti Ferenc családja a nézők ellátásáról gondoskodott.
Marics János a versenyzsűri működését segítette járművével, a Bednanics család kifejezetten erre a versenyre cimkézett
borokkal kedveskedett a versenyzőknek. 

Nagyban hozzájárult a sikeres előké-
szítéshez, s lebonyolításhoz Bakó János
profi szakértelme, műsorvezetése. 

Az esőre hajló reggel sem riasztotta
el a nevezett versenyzőket az ország leg-
különbözőbb tájairól. Régi barátok és új
érdeklődők jöttek Mezőszilastól Zamár-
diig, Gyáltól   Sárbogárdig. A gyönyörű
fogatok előtt szebbnél szebb lovakat lát-
hattak a nézők, akik, mint védettségi
igazolvánnyal rendelkezők több százan
végig szurkolták a napot. A kétfordulós
akadályhajtás, a lenyűgöző vadászhaj-
tás, majd a csodálatos, látványos ele-
mekkel tarkított fogatok fináléja méltó-
képpen zárta az egy napos rendezvényt.

A 100 méterszer 50 méteres jól elő-
készített, szépen feldíszitett lovaspályán
ritkán látott csatát vívtak a hosszú éve-
ken keresztül sok-sok sikert elért –már-
már dereshajú- „öregek” és a feltörekvő
OB bajnokságokat nyerő titánok. Az
eseményre kilátogató, lovassportot sze-
rető nézőknek igazi egésznapos szóra-
kozást biztosítottak a versenyzők, amit
fergeteges tapssal jutalmaztak.

A díjakat a versenyt szervező tököli
házigazdák, s Hoffman Pál Tököl pol-
gármestere adták át. Az első három he-
lyezett a szép serleg mellett pénzjuta-
lomban is részesült.

A 36  éve működő Kick-Boksz Sport
Egyesület,  Gnyálin Jánost a Tököl Lovas-
sportjáért végzett munkájáért egy hatal-
mas serleg különdíjjal ajándékozta meg. 

Köszönet a lelkes csapatnak, s házi -
gazda, a házigazda szerepét betöltő
Gnyálin Jánosnak, Pesuth Antalnak, Szé-
csi Sándornak, Pesuth Pálnak, Csepelszi-
geti Ferencnek és Majos Józsefnek. A szé-
pen feldíszített pálya az önkormányzat
dolgozóit Ágics Antal csoportját és
Hamar István keze munkáját dicséri.

Az egésznapos pompás rendezvény
a bírók, rendezők, nézők közös gondo-
latával zárult: JÖVŐRE ISMÉT TA-
LÁLKOZUNK.

Szöveg és kép: Malaczkó István
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Kétszer ad, aki gyorsan ad

A Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve Hoffman
Pál polgármester döntött az Áder János köztársasági elnök
és felesége által létrehozott Regőczi István Alapítvány a Ko-
ronavírus Árváiért szervezet támogatásáról. 2021-ben Tököl
500 e.Ft támogatást utalt a segítő szervezet számára.
Korábban több helyi család támogatásáról született döntés,
köztük három gyermekét nevelő édesanya is kapott segít-
séget. A város vezetése a tököli családok helyzetéről folya-
matosan tájékozódik. Dolgoznak azon, hogy a városi, illetve
alapítványi segítség a későbbiekben is megkönnyítse hely-
zetüket.

Tájékoztatás a tököli 2. számú háziorvosi körzet 
helyettesítéséről

Dr. Balla Mária háziorvossal közös megegyezéssel megszün-
tette Tököl Város Önkormányzata a feladatellátási szerző-
dést. A Tököl 2. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel tör-
ténő működtetésére vonatkozóan a Co-Medi-Catus Kft-vel
2021. május 5. napján feladat-ellátási szerződést kötöttünk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy az Önkormányzattal
kötendő megállapodás alapján a Co-Medi-Catus Kft (képvi-
selője Dr. Békássy Szabolcs) szolgáltató – jelenleg a 3. számú
háziorvosi körzetet is ők látják el.
Kérjük, hogy – tekintettel a helyettesítő orvosok elfoglaltsá-
gára – figyeljék a tokol.hu honlapon és az Önkormányzat
Tököl: tények, közügyek facebook oldalán megjelenő rende-
lési időre vonatkozó tájékoztatásokat.

1 millió forint a Jahn Ferenc Kórháznak
Tököl Város Képviselő-testülete pénzügyi támogatást pénz-
ügyi támogatást nyújtott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézetnek!
Az intézmény főigazgatója dr. Dobosi Zsolt felkereste Tak-
sony Önkormányzatát a kórház két helyiségének – az olta-
kozó helyiség és az oltást követő várakozó helyiségnek – kli-
matizálásának támogatására vonatkozó kérésével.A támo-
gatásban az egyeztetéseket követően hat település vállalt
részt: Alsónémedi, Dunaharaszti, Dunavarsány, Soroksár,
Taksony és Tököl. A beszerelendő készülékekkel akár évi
40-50%-os energia megtakarítás is elérhető, vírus- és bak-
tériumölő technológiája pedig az egyik leghatékonyabb.
A 16 db klíma finanszírozását (bruttó 6,5 millió Ft) a hat te-
lepülés egyenlő arányban vállalja.
Tököl Város képviselő-testülete 1.083.000.-Ft összegben já-
rult hozzá a projekthez.

7,5 mFt-os kulturális pályázati támogatás
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet
egy, az elmaradt kulturális rendezvények bevételei pótlását
segítő lehetőségre. Halász László intézményvezető és Hoff-
man Pál polgármester által összeállított kérelem elbírálása
megtörtént. A Nemzeti Művelődési Intézet tájékoztatása
szerint, örömünkre Tököl 7,5 mFt kulturális célú támoga-
tást kapott. Az összeg intézményi bértámogatásra is felhasz-
nálható, így lehetőség adódik rendezvényi és kiadványi
költségek kiegészítésére.
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2021. június 26-án volt Papp László plébános úr 25 éves
ezüst miséje.
Tököl Város nevében Dr. Vass Lucia alpolgármester és Vas-

laki Judit képviselő asszony köszöntötték Papp Lászlót. A
képviselő-testület az ünnep tiszteletére miseruhával aján-
dékozta meg a 16 éve Tökölön szolgáló plébános urat.

ezüst jubileum

pedagógusnapi elismerések

Dr. Pálos Annamária tankerületi igazgatóasszonytól, a
Szigetszentmiklós Tankerületi Központ Elismerő Okle-
velét, kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként la-
dányiné lengyel zsuzsanna tanító, patkó Tiborné is-
kolatitkár, és győri Tibor tanár vehették át.

Szeretettel gratulálunk!
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dr. Vass lucia  alpolgár -
mester ünnepi beszéde
"Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért.
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért..."

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékező Közösség!

Május utolsó vasárnapja
van ma, a Magyar Hősök
Napja.

Ismét eltelt egy év és újra
eljöttünk ide a Hősök terére
emlékezni.

A mai napon megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak
országszerte, így tisztelegve azok előtt a magyar katonák előtt,
akik az Árpád-kortól kezdve az 1848-49-es szabadságharc, az
első és a második világháború, az 1956-os forradalom idején,
és egészen napjainkig megvédték és védik az országot a külső
ellenségtől.

Már eleink, akik a kor szellemének megfelelően létrehoz-
ták a mai nap megemlékezésének lehetőségét, három törvényt
alkottak.

-Az első az 1917-ben meghozott törvény segített elviselni a
hétköznapokat azzal, hogy minden település méltó emléket ál-
lított elesett hőseinek, mert vigasztalt és összefogásra, kitar-
tásra buzdított.

-a második,
1924-ben újabb
törvénnyel kel-
lett megerősí-
teni a széthul-
lott ország ma-
radékát, hitét,
mert Hungária
anya valóban si-
ratta országát,
siratta fiait.

-A harmadik törvény a 2001-ben életbe lépett 63-as tör-
vény „a magyar hó'sök emlékének megörökítéséről és a Ma-
gyar Hősök Emlékünnepéről'' szól, amely a haza szolgálatát
emelte első helyre, így tágítva a hős fogalmát, mert ez szolgálta
azt a célt, hogy enyhítse megosztottságunkat, és esélyt teremt-
sen a nemzet összefogásához.

De kit tekinthetünk hősnek? – tehetjük fel a kérdést...
Talán legjobb lenne a megemlékezést néhány egyetemes

visszatekintéssel kezdeni.
Hősök minden korban az emberiség történelmének elke-

rülhetetlen vezéregyéniségei.

A görög mitológiában a hős címet olyan valós, vagy mito-
lógiai személyeknek adományozták, akik halált megvető bá-
torsággal, majdnem elképzelhetetlen tetteket hajtottak végre
valaminek, vagy valakiknek a védelmezésében. Haláluk után
pedig isteni besorolást és tiszteletet kaptak.

A legutóbbi keltezésű törvényünk kiszélesíti a hős fogalmát
és így rendelkezik:

„Mindazokat a nemzet hőseinek kell tekintenünk, akik
akár fegyverrel, akár a nélkül, odaadóan szolgálták a hazát a
végveszély óráiban, és akár az önkény megtorló intézkedéseit
is vállalták. ...

Minden népnek megvannak a maga történelmi hősei,
akiknek a kiérdemelt tiszteletét még az idő múlása sem
emésztheti el.

Nekünk magyaroknak olyan tragikus történelmünk volt,
van és talán lesz is, amely mindig hősöket szül, a nemzetün-
kért, a nyelvünkért és további fönnmaradásunkért.

Mi magyarok a honfoglalással olyan földrajzi, etnikai és
vallási környezetbe kerültünk, amelyben kezdettől fogva jelen-
létünkkel ellenségeskedést, katonai ellenállást és szinte szün-
telen támadást tapasztaltunk. Ez még a kereszténység felvéte-
lével sem szűnt meg.

A ránk törő ellenségben soha nem volt hiány, de szeren-
csénkre hőseinkben sem.

Történelmünkben példa nélkül állá hősiességet tanúsítot-
tak mind katonai, mind politikai hőseink, beleértve az iro-
dalmi hősöket is,

-akik lángra keltették a nemzet jövője iránt érzett veszélyt.
-ők tartották életben a nemzet jövője iránti aggodalmat a

vesztes háború utáni elcsüggedésben.
Emlékezzünk Kossuthra, Széchényire, Petőfire, Arany Já-

nosra, a kivégzett tábornokokra és a rengeteg névtelen hősre
és áldozatra.

-a világháborúk milliós áldozataira,
- MOHÁCS, SEGESVÁR, DOBERDÓ, ISONZÓ, GOR-

LITZE, és sorolhatnánk...
1914. nyarán még senki nem gondolta, hogy ezek a telepü-

lések és földrajzi nevek örökre bevésődnek a magyar emberek
fejébe.
Voltak, akik

-a Don-ka-
nyar poklában, a
-40 fokos orosz
télben vesztek
oda,

-másoktól a
koncentrációs tá-
borokban vették
el az életüket, 

Tököl Város Önkormányzata 2021. május 30-án (vasárnap) délelőtt emléke-
zett meg a világháborúkban elhunyt hősökről.
Az ünnepi megemlékezést Dr. Vass Lucia alpolgármester tartotta. 
Köszöntőt mondott: Bosnyák Simonné, az Oktatási, Művelődési és Sport Bi-
zottság tagja.
Ünnepi műsor keretében fellépett Demjén Gergő, a Szárny-nyitogató Mű-
vészeti Iskola harmonika tanára.
Díszőrséget adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium. 
Az ünnepség során Hoffman Pál polgármester és Dr. Vass Lucia alpolgár-
mester koszorút helyezett el az I. és a II. világháború tököli áldozataira em-
lékezve.

Hősök napi megemlékezés Tökölön
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-voltak, akiket
„málenkij robotra"
vittek és

-sajnos vannak
olyanok is, akikről
semmit sem tudunk,
elmentek és meg-
haltak, ismeretlen
helyeken várják a
feltámadást.

Amikor a kitört háború egyik pillanatról a másikra
-a férfiak millióival tétették le a békés munka eszközeit.
-földművesek hagyták ott verejtékkel megművelt földjeiket,

-fiatal diákok hagyták ott az iskolák padjait, -mesteremberek tet-
ték le szerszámaikat.

Mentek, mert menni kellett. Egyenruhába bújtak, fegyvert
fogtak és teljesítették a kötelességüket.

Példájuk minden korban utat mutat, hangjuk a mai napig
elér hozzánk, erőt ad és kitartásra, összefogásra ösztönöz. Le-
gyenek áldottak haló poraikban is!

Es hősök azok is, mondja a törvény - és tudjuk mi ezt nagyon
jól - akik nem katonaként vesztették életüket.

Gondoljunk csak az otthon maradottakra, a harcok, a bom-
bázások áldozataira, a holocaust során elhurcoltakra, meggyil-
koltakra.

Hősök voltak az itthon maradottak, hogy nem hagyták el fa-
lujukat, még akkor sem, amikor a front a határban húzódott
meg, míg ők a pincében, vagy a bunkerben voltak, s az udvaru-
kon hol a szovjet katonák, hol a németek voltak bent.

Es olyan hősök voltak, hogy vállalva a bizonytalan jövőt,
szembe mertek menni a hatalommal, párttal, munkásőrséggel.
Ezekre a hősökre, elődökre jöttünk el emlékezni.

A háború kitörésekor az egyik pillanatról a másikra anyák és
fiatal lányok milliói tapasztalták meg a szeretteik távollétét, a
kínzó bizonytalanságot, az aggodalmat, a félelmet, vagy élték át
a kedves elvesztésének rettenetes bizonyságát. Karády, - zer/e
indul

Ők is teljesítették a kötelességüket a férfiak helyett dolgozva
a gazdaságban!

-Álltak a cséplőgép kezelőrúdjánál,
-dolgoztak a hadiüzemekben,
-gondos kod tak a súlyos sebesül-

tekről, vagy
-lefogták az eltávozottak szemét.
Ők kísérték ki a férfiakat a vo-

natokhoz, s utána vártak. Vártak.
Várták a postát, a kedves levelét. S
kerülték a postást, hogy ne hozzon
gyászhírt.

Ok imádkozták, s jártak a kato-
navonatok elé a vasútállomásra.

S amikor egy örökkévalóság után megjött a kedves még év-
tizedek múlva is ők csitították, ha éjszaka lázálmában újra a harc-
téren járt.

Akik a kommunista uralom alatt vállalták a veszélyt, a rossz
káderlapot, a kevesebb keresetet, rosszabb beosztást, csakhogy
becsületes, hívő magyarrá neveljék gyermekeiket, - ők is mind-
mind a szó legszorosabb értelmében hősök voltak, nem azért,
mert meghaltak, hanem mert éltek a hazáért és úgy adták éle-
tüket.

Sok százezer magyar család, tököli család fájdalommal em-
lékezik egykori hozzátartozóira.

Ha rátekintünk itt az emlékműveken szereplő nevekre, kö-
zülük nem egyről hallhattunk történeteket szüléinktől, nagyszü-
leinktől.

Nekem is van egy személyes történetem, melyet már lehet,
hogy Önök közül néhányon ismernek is: szeretném megosztani
Önökkel:

Készülve a mai beszédre tegnap újra elővettük azt a két meg-
sárgult fényképet, melyet a nagymamám őrzött kegyelettel,
melyre most édesanyám vigyáz, mely egy-egy délceg fiatalem-
bert ábrázol szürke, díszes egyenruhában, mosolyogva.

Az egyik kép az id. Horváth Lázár - az I. vh-ban, a másik az
ifj. Horváth Lázár, aki a II. vh-ban veszítették életüket, ők a nagy-
mamám testvére és a fia.

Ő a Lázár bácsi, a fiú, akiről, ha beszélünk, anyukám mindig
elmondja, hogy utolsó levelében, melyet Léváról írt, azt írta, hogy
üdvözli az ismeretlen kis unokatestvért, aki nem más, mint az
én anyukám.

Az ő nevük is olvasható itt az emlékműveken, Ők az én csa-
ládom hősei.

Es tudom, hogy nemcsak nekem, hanem Önöknek is, mind-
annyiunknak, akik itt vagyunk vannak ilyen történetei.

Ők a mi hőseink, a mi közös történelmünk, a családjaink, a
városunk, a mi nemzetünk hősei.

Hősi ónfeláldozásuk nélkül nekünk nem lenne hazánk, ma
nem létezne Magyarország, és nem lenne Tököl.

Ők ránk gondolva, a hazáért haltak meg, emlékezünk most
rájuk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ma már másfajta csatákat vívunk nap mint nap.
Most a pandémia idején hétköznapi hősök, hőseink szület-

tek.
Az egészségügyben

dolgozó orvosok, ápo-
lók, katonák, kereske-
delmi dolgozók, taná-
rok, és nem is lehet
mindenkit megemlíteni.
Akik egészségüket koc-
káztatva, erejüket meg-
feszítve álltak és állnak
helyt nap, mint nap,
erejükön felül harcolnak értünk, életünkért a koronavírus ellen.

Tették, teszik, a kötelességüket, kiváló munkát végeznek,
ezért külön köszönet, elismerés illeti őket- Ők is a mi hőseink.

Kedves Barátaim!
A magyar hősök napja szüléink és nagyszüleink küzdelmei,

fáradozásai előtti tisztelgés, aminek az ad igazán értelmet, ha
lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körül-
mények között folytatják és teljesítik majd be az elődök öröksé-
gét."

Ha igazán meg akarunk emlékezni a hősökről, meg kell ta-
nulnunk a leckét, amit ők tanítanak nekünk.

Ők azért adták életüket, hogy a világot szebbé, jobbá tegyék.
Az ő kihívásuk mifelénk pedig az,

-vállaljuk-e, hogy igyekszünk minden nap egy kicsit jobb em-
berek, jobb magyarok lenni azáltal, amik vagyunk, ahogy élünk,
amit teszünk,

-hozzájáruljunk ahhoz, hogy szebb, jobb, igazságosabb világ
épüljön és megbecsülést szerezzünk a magyarságnak?

Ha mindenre őszinte szívvel "igent" tudunk mondani, akkor
olyan emlékművet állítunk hőseinknek, ami akkor is diadalma-
san hirdeti majd emléküket, amikor nevüket és a mi nevünket
már régen elfelejtette mindenki.

Elmondhatjuk, hogy a világot jobbnak hagytuk el, mint ami-
lyennek megkaptuk, s így valóra váltjuk Petőfi álmát, hogy

"a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez".
Isten adja, úgy legyen!
Hősök, Katonák Nyugodjatok békében!



8 Tököli TükörANYAKÖNYVI HÍREK

név élt
2020 december
pétervári jános józsef 72
2021 január
Cseh józsefné sz. Csuhay erika Margit 75 
Vejmola Ferenc 80 
dr. Fodor Béla 79 
Bárdos zsolt 50 
gombos lajosné sz. kardos Mária 88 
Tóth lászlóné sz. kürti ilona 101
2021. február
lőrincz katalin ibolya 63 
kmetykó józsef 70 
gergics jánosné sz. Farkas Mária 75 
Halász istván 72 
Mészáros Ferenc 77 
Berhidai istvánné sz. nagy rozália 79 
2021. március
pandur györgyné sz. Babirák anna Mária 79
radnics antalné sz. Milkovics Terézia 79
radnics antal 88
Barits lászló Csaba 70
Firnigel Mártonné sz. Bednanics anna 83
szilágyi jános 91
nagyváradi károly istván 76
Tóth Margit 54
Vida lászló 52
szeitlné kovács ilona sz. kovács ilona 61
szabó jánosné sz. nagy irma 81
istvánov sándor 93
somogyi sándor imre 66
Bényei imre 68

Vida anna sz. Burián anna 75
kiss Tibor 37
kovács ilona 71
Czehelnik zsolt 62
Feth istvánné sz. Fekete irén 69
nagy lászló 66
Bodó jánosné sz. Varga klára 83
könnyű jánosné sz. kerti julianna 88
neumann józsefné sz. Horváth anna Terézia 62
danka sándor józsefné sz. plausin Margit anna 66
jungbauer jánosné sz. kelecsényi jolán 86
2021. április
orczi géza 66
eőri gáborné sz. joszkin anna 82
pekár Tamás 50
Burlovics Mária 71
simon lajosné sz. Vámos erzsébet 83
Firnigel antalné sz. Biró Margit 90
plausin Mariánné sz. Csicsics lucia 91
Versics istván 84
gergics antalné sz. Bonhardt Mária Magdolna 89
szentimrei Mihályné sz. kulcsár lenke juliánna 91
Harkai józsefné sz. szomoru Terézia 87
kovács Béla Ferenc
2021. május
gergics jánosné sz. Tomin anna 87
nisóczi józsefné sz. jenei irén 97
Hrabina lászlóné sz. kiss rozália 76
Horváth jánosné sz. szabó erzsébet 72
Ferancz károly 77
Vasvári andrás jánosné sz. Bogdán anna 59
eötvös Miklósné sz. zakár Borbála lídia 74

HALÁLESETEK

szüleTések
Gindl Delani Csilla        
Rázmány Barnabás      
Jurásek Zsolt Joel         
Bánházi Benedek         
Válint Kristóf                 
Seregi Gellért                
Milkovics Marcell        
Bori Márk Levente       
Kiss Maja                       
Donatin Milán               
Kovács Martin               
Turcsán Milán Balázs
Tóth-Hoffmann Gréta 
Münchow Liliána          
Varsányi Bence
Nyiri Nadin                    
Urbán Simon
Urbán Vince                  
Csapó Olivér                  
Bosnyák Márkó            
Ujhelyi Noel                  
Becz Dominik                
Libor Mirella                 
Simon Zoé Noémi        
Halvax Nimród              
Palotás Gellért Dávid   
Winhardt Lia                 
Csaba István                  
Cseke Ferenc Ádám     
Barnácz Hanga Lilien
Barnácz Zsigmond Barnabás  
Rákosi Szófia                 
Strabán Dávid, Strabán Ákos                 
Teleki Elizabet              
Révai Hanna                  
Petykó Vince                 
Ulicska Izabella Anna
Bruda Koppány

2021.01.04.
2021.01.05.
2021.01.07.
2021.01.11.
2021.01.15.
2021.01.28.
2021.02.06.
2021.02.10.
2021.02.12.
2021.02.13.
2021.02.15.
2021.02.23.
2021.02.23.
2021.02.24.
2021.03.01.
2021.03.01.
2021.03.02.
2021.03.02.
2021.03.03.
2021.03.08.
2021.04.09.
2021.05.06.
2021.05.12.
2021.05.19.
2021.05.26.
2021.05.27.
2021.05.28.
2021.05.29.
2021.05.31.
2021.06.01.
2021.06.01.
2021.06.08.
2021.06.07.
2021.06.10.
2021.06.19.
2021.06.24.
2021.07.08.
2021.07.08.

Tomin Dávid és Rádi Alexandra Vivien

Nyári András és Puskás Juliánna

Cseke Alexander és Honvéd Rebeka Aida

Horváth Zsolt és Szopcsák Anna

Burzuk Krisztián László és Juhász Julianna

Lócskai Endre és Szabó Zsuzsa

Lipták László és Gyémánt Anasztázia Friderika

Csvórics Gábor és Varga Andrea

Butisán Márk és Mészáros Krisztina Andrea

Révai Zsolt és Berta Krisztina

Szmoleniczki Péter és Zsoldos Mariann

Dragovics Zoltán és Leimeter Petra

Tombácz Ferenc és Vukov Katalin

Kuti Gellért Norbert és Tóth Ágnes

Tomin Gábor Renátó és Horváth Izabella

Hollósi István és Krizsánovics Eszter

Kovács András és Hornyák Szilvia

Kiss Bence és Horváth Vivien

György Mihály és Krunity Daniella

Csvórics Tamás és  Rozgics Mária Magdolna

Tapodi Gábor és Nowosielski Barbara

2021.02.06.
2021.02.20.
2021.02.20.
2021.03.13.
2021.03.20.
2021.03.20.
2021.03.27.
2021.04.10.
2021.04.17.
2021.04.17.
2021.05.15.
2021.05.29.
2021.06.12.
2021.06.12.
2021.06.12.
2021.06.12.
2021.06.19.
2021.06.19.
2021.07.03.
2021.07.03.
2021.07.10.

HázasságköTések
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Hála kísér emellett minden mű-
vészt, aki a hagyomány, a népi kultúra
ápolása terén is tevékenykedik. S igazi
kincs, amikor mindez humorral, fan-
táziával, szakmai és emberi érzékeny-
séggel, baráti légkörrel karöltve él
együtt egy emberben.

Kiváló zenészeink közül most egy
olyan tököli lakosra, arany- és platina-
lemezes, ARTISJUS-díjas előadómű-
vészre emlékezünk, akit mindez egy-
szerre jellemzett. Gazdag és színes pá-
lyájának kiemelt pillanataival, ezek
felelevenítésével mondunk köszönetet
életéért, munkásságáért, és a neki kö-
szönhetően megélt, mindennapokból
kiemelő, felemelő hangulatokért, él-
ményekért.

A nagy múltú tököli Kolo Együttes
táncházának állandó muzsikus részt-

vevőjeként, gyermek és ifjúsági zenei
rendezvények, hangszerismertető
programok előadójaként, valamint
szakmai táborok meghívott vendége-
lőadójaként számtalan zenerajongót,
érdeklődőt és családot varázsolt el,
több generáción keresztül.

Orczi Géza hosszan tartó, súlyos
betegség következtében 2021. április
8-án tököli otthonában, családja köré-
ben hunyt el. Hálával és köszönettel
tekintenek és gondolnak rá muzsikus-
társai, tanítványai, a táncház hagyo-
mány követői, a hagyományőrző cso-
portok és a zeneszeretők sokasága.
Nyugodjon békében!

Novák Anikó

seGíTőKész, KözösséGi emBerT veszíTeTTünK
elhunyt Burlovics mária, a szociális és egészségügyi Bizottság tagja 

Búcsú Orczi GézáTól

a család tájékoztatása alapján tájékoztatjuk önöket, hogy Burlovics Mária,
a szociális és egészségügyi Bizottság tagja, aki 2014-2019 között képvise-
lőként szolgálta Tököl közösségeit, segítette a város fejlesztési terveinek
megvalósítását, 2021. április 15-én elhunyt. 
Halálával a szülővárosa rác-horvát hagyományőrzése iránt elkötelezett ba-
rátot vesztett. a város érdekében kifejtett munkája során segítőkész, együtt-
működő közéleti személyiség volt.

emlékét megőrizzük!

ELHUNYT KISS TIBOR, A POLGÁRMESTERI HIVATAL KORÁBBI MUNKATÁRSA

Tragikusan fiatalon vesztette el családja és Tököl ifj. kiss Tibort, a Teleház
alapító vezetőjét. Barátságos személyisége, a korszerű technikák iránti fo-
gékonysága nagy segítséget jelentett abban az időszakban, amikor a csalá-
dok még nem rendelkeztek szamélyi számítógépekkel.

nyugodjon békében!
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Nagy örömünkre idén is mehettünk
táborozni a néptáncos gyerekekkel a
Tököli Parkerdőbe. A gyerekek immár
második éve két turnusban 22-22 fővel
vehettek részt térítésmentesen ezek-
ben a táborokban, melyet köszönhe-
tünk a Tököl Város Önkormányzata
„VEKOP 7.3.4-17-2018-00023 Kulturális
intézmények a köznevelés eredmé-

nyességéért” nyertes pályázatának. A
város üdülőjében már sok éve táboro-
zunk, és azt iskolánk mindig térítés-
mentesen veheti igénybe. Ezúton is
köszönjük! Most a 4 tánctáborban ösz-
szesen 90 gyermeket tudtunk fogadni,
melyeknél a szülőknek semmi költ-
sége nem volt. A nagy meleg ellenére
nagyszerű két hetünk volt a Város

üdülőjének szép környezetében. Kö-
szönjük a szülőknek a csodálatos gye-
rekeket, köszönet a pályázat megírói-
nak és a „Szárny-nyitogató” Művészeti
Iskolának, a táborban tanító kollégáim
nevében is.       

Busch Ildikó

örömtánc a parkerdőben
Eredményes együttműködés az önkormányzat és a művészeti iskola között

„Vekop 7.3.4-17-2018-00023 kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
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A művészeti iskola hegedű
tanszakán az alapfok első év-
folyamos diákja, Pintér Viktó-
ria Ezüst minősítést ért el az
„Otthoni dallamok” I. orszá-
gos online hegedűversenyen.
A színvonalas versenyen össze-
sen több, mint 100, a korcso-
portjában 36 tanuló indult. A
versenyre beküldött videófel-
vételt közzétettük a művészeti
iskola honlapján. Viki tavaly
kezdte a hegedülést irányítá-
som alatt. A pandémia miatti
távoktatás mostanra már,

közel öt hónapnyi időszaka a hegedű-
oktatásban is kihívást jelentett mind a
tanár, mind a diákok számára, ez kü-
lönösen igaz a kezdők esetében. Nehe-
zített volt személyes jelenlét nélkül a
hangszertechnikai elemek tanítása- ta-
nulása még a felsőbb évfolyamokon is,
mint ahogy a zenedarabok előadás-
módjának közös kidolgozása, a szép
megszólaltatás. Vikivel kiválóan vettük
a távoktatás akadályait, melynek ered-
ménye ez a helyezés. Felkészültsége,
tudása, szorgalma példaértékű.

Nagyné Kovács Mariann 
hegedű-, kamarazene-tanár

M i n d e n
harmadik
évben Or-
s z á g o s
Harmoni-
kaversenyt
r e n d e z -
nek, amely
e l h u n y t
Bogár Ist-
ván tanár

úr és zeneszerző nevét viseli. Három
évvel ezelőtt Patarcsits Bálint képvi-
selte a Szárny-Nyitogató Alapfokú
Művészeti iskolát kiváló eredménnyel!
Idén tavasszal online formában jelent-
keztünk a budapesti területi váloga-
tóra majd az azt követő döntőre. Papp
Ágoston harmonika szakos tanulót a
zsűri 57 ponttal tovább léptette a dön-
tőbe. Az országos döntőt a 13.kerületi
Fisher Annie AMI rendezte, az új fel-

vételt a Szárny-Nyitogó AMI-ban ké-
szítettük. Érettebb produkciókat ka-
pott Ágostontól a 3 tagú zsűri.Papp
Ágoston a 3.dik korcsoportban indult
és ebben a mezőnyben nyolcan vol-
tak.Nagy örömünkre Ágoston meg-
nyerte a korcsoportját. Gratulálunk ki-
tartó és példaértékű szorgalmához!                       

Demjén Gergő harmonikatanár, 
Szárny-nyitogató AMI

Idén megrendezésre került a VII. Or-
szágos néptáncverseny (szóló és páros
kategória), amelyet az oktatási hivatal
tanulmányi versenyei között háromé-
vente hirdetnek. Nagy örömünkre nö-
vendékeink az igen erős Pest és Pest-

megye mezőny szólistái közül bejutot-
tak az országos döntőbe, és ott igen
szép eredményt értek el. Hegyesi
Borka és Papp Ágoston páros az első
korcsoportban 6 pár közül a 3. helye-
zést érték el. Patarcsits Katica és He-

gyesi Damján a második korcsoport-
ban a csoport legfiatalabbjaként 21
pár közül az 5. helyezést érték el. Fel-
készítőik Kakuk Pál és Busch Ildikó
Gratulálunk az ügyes táncoslábúaknak
tehetségükhöz és szorgalmukhoz!

Távoktatás után is elismerés hegedűseinknek

A harmonika is a mi hangszerünk – siker az Országos Harmonikaversenyen

Kiváló tököli gyermek táncosok
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gergics illés alpolgármester ünnepi
beszéde:

Tisztelt megemlékezők! 
Ünnep a mai nap. A Nemzeti Ösz-

szetartozás Napja a Magyar Ország-
gyűlés 2010. június 4-ei döntése alap-
ján. Ünnep és történelmi számadás le-
hetősége.

Az 1920-as békediktátum, TRIA-
NON megharmadolja hazánkat, Ma-
gyarországot, szétzúzza a keresztényi
gyökerű nemzetállamot.

A csonkára szabott ország megúju-
lása történelmi bravúr, melyet kettétör
a II világháború.

Ránktör a szovjet hatalom, majd az
1956-os vérbefojtott forradalom iga-

zolja nemzetünk újjászületési akaratát.
Az újabb vér nélküli lehetőség az 1989-
es rendszerváltás. A már demokrati-
kus, europaizáló folyamat 2010-től új
nemzeti kereteket teremt, a máig tartó
2/3-os kormányzati többséggel.

A lehetőség új és kötelező is. Meg-
teremteni a szuverén nemzetállamot.

Számunkra ez történelmi forduló-
pont. Számot adunk válaszolva a Tri-
anoni traumára, a Bolsevik Unióra.

Történelmi, határokon átívelő
nemzetazonosság tudatában fogtunk
hozzá egy új keresztény alapú nemzet-
állam megvalósításához.

És ma ez az utunk, bejárható és be
is járjuk.

A nagyvilág szemében a magyarság

egymással szembenálló és megosztó.
A ma politikai valóságában a Mar-

xista továbbszolgálók csörtetése veti a
gyűlölködés és bizonytalanság konko-
lyát.

De itt ma az ünnepen a hangsúly.
A többségi akarat tudatában erőteljes,
s egységes magyarság nemzeti meg-
újulása. Ennek tudatában kérlek Ben-
neteket, kérem önöket arra, hogy ma
a nemzeti teljesítmények forradalmát
élve, elismerve ünnepeljünk. 

Terheinket viselve, vállainkon
hordva emlékezünk, s koszorúzunk a
Székelykapunál.

Az összetartozás erejében bízva hi-
szünk a bíztató jövőben. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

2021. június 4-én (pénteken) 11 órakor a nemzeti összetartozás parkban (iskola u.-petőfi u. sarok) a Trianoni dik-
tátum aláírásának évfordulója alkalmából Tököl Város képviselő-testülete megemlékezést tartott.
a megjelent képviselők, bizottsági tagok közösen elénekelt Himnusza után gergics illés alpolgármester úr mondott
ünnepi beszédet, majd Hoffman pál polgármester, dr. Vass lucia alpolgármester, gergics illés alpolgármester és
Vejmola istván képviselő koszorút helyezett el a 2020-ban felállított székelykapun. 
a megemlékezés a székely Himnusz eléneklésével zárult.

Történelmi fordulat
Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés

ÜNNEPSÉG
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otthon Tökölön
A Novara Coop Kft. telephely avató ünnepsége

Varga Mihály személyesen adta át a
Tököli Országos Büntetés-végrehaj-
tási Intézetben a Magyar Piszke Kft-
nek egészségipari fejlesztését segítő
550 millió forintos kormányzati támo-
gatói oklevelet. Egy teljesen új iparág
épül fel Magyarországon az Egészsé-
gipari Támogatási Program segítségé-
vel, a megvalósuló beruházások évente
akár 170-180 milliárd forint árbevételt
jelenthetnek a magyar gazdaságnak –
jelentette ki Varga Mihály. 

Az Egészségipari Támogatási Prog-
ram elindításakor elsősorban az önel-
látást tűztük ki célul az egészségipari
termékek és alapanyagok terén. Ezt a

kihívást kevesebb, mint egy év alatt si-
került teljesítenünk az egészségipar

számos területén – hangsúlyozta Varga
Mihály. Mint mondta: Magyarország a
saját lábára állt egyebek mellett
maszkgyártásban, a Favipiravir előál-
lításában, az oltáshoz használt orvosi
eszközök és a fertőtlenítőszerek készí-
tésében is.

A pénzügyminiszter hozzátette:
távlatibb célunk az ipar ezen ágazatá-
nak fejlesztésével a hosszú távú növe-
kedési képesség, az exportteljesítmény
erősítése volt.

Tököl a közműkapacitások biztosí-
tásával járult hozzá a sikeres tevékeny-
séghez. Az ünnepségen a várost Ger-
gics Illés alpolgármester képviselte.

Varga Mihály pénzügyminiszter Tökölön
550 mFt támogatás

Mintegy 60 meghívott vendéggel 2021.
május 22-én tartották a Novara Coop
Kft telephely avató ünnepségét. 

A mezőgazdasági gépeket forgal-
mazó vállalkozást Hoffman Pál, Tököl
polgármestere köszöntötte. Mint kifej-
tette,  30 éve kevesen hittek a Csépi út
melletti pusztaságban kijelölt ipari-ke-
reskedelmi terület felfutásában.

A Novara Kft telephely avató ün-
nepsége azonban újabb bizonyítéka az
előrelátásnak. Sikeres állomás a Pirisi
család és Tököl város életében.

Dr. Feldman Zsolt a Mezőgazda-
sági és Agrárminisztérium államtit-
kára köszöntőjében méltatta a délvi-
dékről Tökölre származott család erő-
feszítéseit, s munkájuk jelentőségét a
magyar gazdák, és az állami  szándé-
kok, támogatások oldaláról is érté-
kelte. Nagy jelentőségűnek tartotta a

cég határokon átnyúló tevékenységét,
nemcsak gazdasági, hanem nemzet-
politikai szempontból is. 

Pirisi Ernő ismertette a családi vál-
lalkozás létrejöttét, a Szerbiai Török-
kanizsától Tökölig tartó „út” részle-
teit. Mint mondta, igazi családi vállal-
kozás az övék, s nagy öröm és
biztonság, hogy a családtagok a mun-
kában is számíthatnak egymásra. 

Bóna Zoltán országgyűlési képvi-
selő véleménye szerint a cég sikere jó
a családnak, a cég munkatársainak,
mert biztonságban élhetnek. Jó a vá-
rosnak, mert munkahelyek jönnek
létre, s nő a város bevétele. Jó a gépek-
kel gyarapodó gyarapodó gazdáknak,
s a  külföldi partnereknek is. A jókí-
vánságokat össze - foglalhatjuk azzal,
hogy a családi vállalkozás sikere min-
denkinek jó. Legyen így a jövőben is.
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H6-H7 Hév fejlesztéssel kapcsolatos online egyeztetés
A H6-H7 HÉV Tervezés Projekt Tanácsadó Bizottsága
2021. június 1-jén online fórumot tartott hat település ré-
szére (Tököl, Szigethalom, Szigetcsép, Szigetszentmárton,
Szigetújfalu és Ráckeve) a tervezés előrehaladása szerinti
tervek bemutatása, eredmények ismertetése és egyeztetése
ügyében. 
Tökölt Hoffman Pál polgármester és Verbovszky Gyula, a
műszaki iroda munkatársa képviselte.
A prezentációban mind a hat helyszínről elhangzottak a
legfontosabb információk. A Tökölt érintő részleteket a be-
mutató és a tervek alapján a későbbiekben közreadjuk.
2021-re az engedélyek megszerzése, 2022-re a kiviteli ter-
vek elkészítése a cél. A külső szakaszon történő építési mun-
kák tervezett időtartama 3 év.
A cél zöld, funkciókkal rendelkező állomások kialakítása,
a jelenlegi „rozsda” övezetek megszűntetése. 
Miután több tervezési akció is folyik, illetve ez a program
is ütemezetten valósul meg, a Gyártelepi felüljáró projekt
külön témát jelent, de a buszmegálló HÉV mellé helyezése
megvalósulhat. Kormányzati forrás egyelőre a külső terü-
letekre vonatkozó projektelemekre biztosított.
Az egyeztetés során Hoffman Pál polgármester fölvetette,
hogy a Szigethalom alsó megállótól kezdődő zajvédő fal
részleges elhordása lehetőséget teremtene a tököli, HÉV
melletti kerékpárút folytatására, a Gyártelepi központba ve-
zetésre.
Fáki László, Szigethalom polgármestere kedvezően fogadta
a javaslatot, s más Szigethalmi utak bekapcsolását is lehet-
ségesnek tartja. 
Az elkövetkező hetekben online lakossági fórumot is szervez
a H6-H7 HÉV Tervezés Projekt Tanácsadó Bizottsága.

újabb fejezet nyílhat a szennyvíztisztító társulás életében
Április 27-én újból összeült a Tököl és Térsége Szennyvíz-
tisztító Önkormányzati Társulás Felügyelőbizottsága és
Társulási Tanácsa. Az üléseken elfogadásra került a társulás
2020. évi éves mérlegbeszámolója, s egy tájékoztató is a
szennyvíztisztító fejlesztési projekt sikeres lezárásáról.  Az
üléseket követően megbeszélés vette kezdetét a Fővárosi
Vízművek Zrt. munkatársaival egy új pályázati lehetőség
tárgyában, mely a szennyvízhálózat és szennyvíztisztító
telep további fejlesztését biztosíthatná térségünk számára.
A társulási tanácsot alkotó tököli, szigethalmi és halásztelki

polgármesterek állást foglaltak a további együttműködés
mellett, s biztosították a szennyvíztisztító telepet és a
szennyvízhálózatot üzemeltető Fővárosi Vízművek Zrt. kép-
viselőit, hogy partnerek lesznek a további fejlesztések meg-
valósításában

.
elkészült a Gyöngyvirág
utcai közvilágítás kiépí-

tése
5 db LED-es típusú lám-
patestek került elhelye-
zésre a város új társashá-
zas területén. A félmillió
forintos megrendelést az
ELMÜ munkatársai re-
kord gyorsasággal végez-
ték el.
A világítás létrejöttével a
lakosság kérésének az
önkormányzat eleget
tett.

Online konferencia az önkormányzati innovációkról
Hoffman Pál polgármester révén Tököl is részt vett a Leg-
jobb önkormányzati gyakorlatok témakörben rendezett on-
line önkormányzati konferencián.
A Dr. Zongor Gábor volt TÖOSZ főtitkár által vezetett kon-
ferencia minisztériumi szakértőkkel, polgármesterekkel
tárgyalt arról, hogy milyen jelentősége, hatása van az inno-
vációnak az önkormányzatok életében. Tököl vezetése az
elmúlt 30 évben újszerű módszerek alkalmazásával, brain -
storminggal, szervezetfejlesztési vizsgálattal, az igényfelmé-
rés társadalmasításával, kérdőívezéssel, ötletbörzével, mun-
kacsoportokkal, tematikus fórumokkal, több tucat kreatív,
innovatív másutt nem alkalmazott döntést hozott. 
Egyedi területeket jelentettek a munkában a lepusztult szov-
jet katonai bázis átvétele, megújítása, valamint a mezőgaz-
dasági tulajdon rendezés, a tököli földek, ipartelepek vissza
szerzése. Emellett a városi infrastruktúra, a közművek ki-
építése s a humán infrastruktúra fejlesztés, intézmény há-
lózat bővítése is, megújulást és sikeres tevékenységet mutat.
A hatékony településfejlesztést a helyi adottságokat maxi-
málisan kihasználó, a külső erőforrás bevonásban rendkí-
vül eredményes s az együttműködésben, hálózatosodásban
rejlő lehetőségeket is megragadó működés biztosította.
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megkezdődött a lakótelepi minibölcsőde építése
Sikeresen lezajlott a Közbeszerzési eljárás második fordu-
lója is a Minibölcsőde építésre vonatkozóan. Ez az eljárás
sem hozott költségcsökkenést a kiviteli összeget illetően.
A közbeszerzési eljárás nyertese az M.K. Unit Kft., aki
88.107.237 Ft + Áfa áron építi meg Tököl új közintézmé-
nyét. A kivitelezési szerződést Hoffman Pál polgármester
és az M.K. Unit Kft-t képviselő Murvai László 2021. május
7-én írták alá. A tervek szerint október végére elkészül az
épület, s az engedélyezési eljárások lefolytatását követően
2022-től várja a kicsiket az új bölcsőde. 
A munkaterület átadása, átvétele megtörtént, a környezet
előkészítése megkezdődött, jó tempóban folyik az építke-
zés.

intézménybejáráson a képviselők és a bizottsági tagok
A tervek szerint megvalósult Sportcsarnokfelújítás részleteit
ismerték meg az érdeklődő képviselők és bizottsági tagok.
A látványos változás nagy elégedettséget váltott ki, különös
tekintettel arra, hogy a munkák a városi költségvetést nem
terhelték. A részletekről a következő Tököli Tükörben szá-
molunk be.

A 2021. június 17-ei ülések után Márczy Gábor a Városi
Sportkör Elnöke és Jaszenovits Balázs a labdarúgó szakosz-
tály vezetője meghívására a városi sporttelepen tettek láto-
gatást a döntéshozók.
A Hamar István elnök idején 43 mFt-ból megvalósult mű-
füves pálya mellett megtekintették a már az új elnökség
idején megvalósult épületfejlesztéseket is. Az öltözők, für-
dők, folyosók burkolatai után az újabb sikeres TAO pályá-
zatból 10,8 mFt jutott a homlokzat felújítására, s 6,6 mFt a
tetőcserére. Az összességében 43, illetve 40 mFt beruházás
színvonalas körülményeket teremtett a labdarúgó szakosz-
tály működéséhez.
Örömteli, hogy jelentősen megnőtt az utánpótlás verseny-
zők száma, s hogy a tehetségek felfelé áramlása is biztosí-
tott. Célunk, hogy minél több tököli kis focista kerüljön el
valamelyik akadémiai központba, s legyen NB-I-es játékos.
Természetesen abban is bízunk, hogy aki nem tud vagy
nem akar profi játékossá válni, az képzettebben tér vissza
anyaegyesületébe, a Tököli VSK-ba!

elkészültek az első közösen kialakított 
hulladéktároló szigetek a Pesti úti lakótelepen

A társasházi igények alapján elhelyezett „szigetek” a város-
vezetés és az ott élők együttműködésének köszönhetőek.
A Polgármesteri Hivatal 5 mFt összegből kialakította a be-
tonalapokat. Öt társasház közös képviselői igényelték a be-
tonalap kialakítását mind az öt helyszínen, elkészítették és
elhelyezték a zárható tárolókat. 
A sikeres akció Lezsófi Brigitta a Házkontroll Kft társas-
házkezelője és Hoffman Pál polgármester, valamint Kőszeri
Ferenc munkatárs együttműködésének köszönhető.
Lezsófi Brigitta a
társasházak lakói-
nak nevében kö-
szönetét fejezte ki.
Bízunk benne,
hogy a sikeres
együttműködés a
k é s ő b b i e k b e n
közterületi parko-
lóhelyek használa-
tára is kiterjed.
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együttműködés a Fővárosi vízművekkel 
Tököl, Szigethalom, Halásztelek vezetése az 1,7 Mrd Ft-os szenny-
víztisztító bővítési program befejezését követően ügy döntött, hogy
minimális költséggel, de megtartja a Tököl és Térsége Szennyvíz-
tisztító Önkormányzati Társulást az esetleges újabb pályázati for-
rások megszerzése érdekében. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. megkeresésére a városok testületei, így
a tököli is támogatta ezeket a terveket, amelyekkel a Viziközművek
Állami Rekonstrukciós Alapjából a szennyvíztisztító telepi fúvók
cseréjére, energetikai fejlesztésére, illetve az átemelők, nagyáteme-
lők gépészeti felújítására, energetikai fejlesztésére nyújtanak be pá-
lyázatot.
A fúvóka csere nettó 70 MFt, az átemelők, nagyátemelők gépészeti
felújítása nettó 91 MFt igényt jelent.
Sűrű és „ forró ”  a kapcsolat  a városok vezetői és a Fővárosi Víz-
művek vezetése között a Covid járvány okozta kapacitás szűkösség
miatt. A Fővárosi Vízművek tájékoztatása szerint az otthoni mun-
kavégzés miatt, s egyéb okok következtében megváltozott szenny-
víz összetétel leköti a 7500 m3 kapacitású szennyvíztisztító telje-
sítményét. Tájékoztatásuk szerint új kapacitásigények befogadása
egyelőre nem lehetséges. Folyik annak tisztázása, hogy az eddig
befogadott igények hogyan kezelhetőek. Tököl esetében kinyil-
vánítottuk, hogy a várost megillető kapacitás teljes mértékére
igényt tartunk.

 
 

 

„SZÉP VÁROS, RENDEZETT KÖRNYEZET” 
2021 

 
 

A kezdeményezés célja a kulturált, rendezett, tiszta, virággal díszített 
környezet megteremtése és megőrzése 

 
I. Lakossági kategória 

 a) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak, magánházak) 
 b) Előkertek, kertek - növényültetése 
 c) Társasházak előkertjei környezete - növényültetése 
 d) Egységes utcakép (utcák jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel) 

II. Intézményi kategória 
 a) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása, esztétikai megjelenése 
 b) Előkert, belső udvar gondozottsága, növénnyel való ellátottsága 

III. Ipari és Kereskedelmi szolgáltató kategória 
 a) Ipari telephelyek és létesítmények 
 b) Kereskedelmi, szolgáltató létesítmények 

 
 

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 23. (hétfő) 
 

A Jelentkezési lap leadható: személyesen a Polgármesteri Hivatal Fő u. 117. szám alatti 
irodaépület Ügyfélszolgálatán vagy egyéb elérhetőségein: 2316 Tököl, Fő u. 117., 

e-mail: hivatal@tokol.hu 
 

Név (cégnév): 
 

Kapcsolattartó neve: 

Cím: 
 
 

Telefonszám: 
E-mail: 

A virágosítás pontos helyszíne utca, közterület: 
 

 
Mint a „Szép város, rendezett környezet” környezetszépítő versenyre jelentkező kijelentem,hogy a 
felhívásban leírtakat elfogadom, hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az ingatlanomról és 
környezetéről fotó készüljön. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy e verseny keretben készült képeket 
a nyilvánosság számára közzé tehessék. 

 
Igen  Nem 

 
       ……………………………….. 
         aláírás 

Lakossági megkeresésre tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
az elmúlt napokban a tüdőszűrés időpontjával kapcsolatban
több dezinformáció jelent meg különböző facebook oldala-
kon.
Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos hiteles információkról az
Önkormányzat honlapján: www.tokol.hu, illetve facebook ol-
dalán (Tököl: tények, közügyek) tájékozódjon.
Tüdőszűrés tartásával kapcsolatban megkerestük a Törökbá-
linti Tüdőgyógyintézetet, kértük, hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan biztosítsák a helyi megszervezés lehetőségét. Választ
még nem kaptunk. Amennyiben pontos információkat kapunk,
a fenti felületeken tájékoztatjuk Önöket.

A Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület tagjai so-
rába várja olyan személyek jelentkezését, akik szeretnek
énekelni és szeretik a jó társaságot. Jelentkezni az alábbi te-
lefonszámon lehet: 06 70 703 3858, Firnigelné Anci elnök

„Telek vagy ingatlanvásárlás előtt tájékozódjon”
Az elmúlt hónapokban a tököli ingatlanok, építési telkek és épületek értékesítési hirdetéseit és a vásárlói tapasztalatokat összegezve a
Polgármesteri Hivatal munkatársai visszatérő szabálytalanságokkal szembesülnek.
• A magánszemélyek, építési vállalkozók által értékesítésre kínált ingatlanokat bemutató szöveges és képes hirdetmények a Helyi

Építési Szabályzat és a jogszabályok előírásaitól eltérő információkat tartalmaznak, 
• A hirdetők az országos előírásokban rögzített fogalommeghatározásoktól eltérő fogalmakat használnak, a jogszabályoktól eltérő

megoldásokat alkalmaznak,
- meg nem osztható földrészletet önálló telekként, 
- két lakóépülettel be nem építhető telken melléképítmény rendeltetésű épületet lakóházként jelölnek, 
- adott telken álló kétlakásos lakóépületet ikerházként szerepeltetnek, 
- irodai célra épített ingatlant lakáscélú hasznosításra hirdetnek meg,
- az adott telekre érvényes szabályoktól eltérően egy épületet több lakrészre bontva kívánnak értékesíteni.

•   Gyakori probléma, hogy a vevők nem kapnak tájékoztatást az ingatlantulajdonos eladót terhelő elmaradt fejlesztésekről, terhekről.
- az útalapépítésre vállalt kötelezettségről, pénzügyi költségéről, 
- a telekalakítás rendezetlenségéről, 
-  a közműellátás lehetőségéről, helyzetéről, valamint arról, hogy a magánberuházásként épülő és üzemeltetésre átadott közművek
esetében nincs garancia a megelőlegezett összeg megtérítésére,
- gyakori probléma a Fővárosi Vízművek víz és szennyvíz befogadó nyilatkozat hiánya is. 

Az eladásra kínált ingatlanokról készült pontatlan, valótlan információkat tartalmazó hirdetmény, vagy a jogilag rendezetlen ingatlan
rendezettként történő értékesítése a vásárlók megtévesztését jelenti, amelynek később jogi következményei lehetnek, peres eljárásokat
eredményezhetnek.
Kérjük az érdeklődőket, hogy a pontos informálódás érdekében tájékozódjanak a város honlapján a helyi szabályokról, ha szükségesnek
látják, keressék meg írásban a Tököli Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját (Cím: 2316 Tököl, Fő u. 117., Tel: 06/24 520-900, Email:
hivatal@tokol,hu), illetve a Fővárosi Vízművek illetékeseit.

Hoffman Pál polgármester



Tököl felzárkózik az osztrák kisvárosokhoz
A legenda szerint a Csepel-sziget egyik legrégibb települését Árpád fejedelem lovászáról nevezték el. A 
XVI. században már jelentős mezőváros volt, a csepeli ispán székhelye. Hoffman Pál polgármester 1990 óta 
áll a település élén. Vele készítettünk interjút.

‒ Ön 1990 óta Tököl polgármestere, immár 
nyolcadik településvezetői ciklusának feléhez 
közeledünk. Minek köszönhető a személyét övező 
töretlen választói bizalom?

‒ Valóban megtisztelő az a bizalom, amely 
már több mint 30 éve a pályán tart. Megítélé-
sem szerint a tököliek értékelik azt a felfogást, 
amelyben dolgozom. A polgármesterséget szol-
gálatnak tekintem, s ezt várom el a fejlesztése-
ken dolgozó és az intézményben tevékenykedő 
munkatársaimtól is. A harminc évvel ezelőtt 
megfogalmazott gondolataink ma is időtállóak: 
felzárkóztatjuk Tökölt az osztrák és német kisvá-
rosok szintjére. Közösségépítéssel és gazdasági 
eredményekkel jó hírűvé, vonzóvá akartuk tenni 
az akkori nagyközséget – így fogalmaztuk meg 
céljainkat.

‒ A 2001-es várossá válás mennyiben jelen-
tett új fejezetet Tököl életében?

‒ A várossá válás új lehetőségeket hozott, 
melyek felismerésével és kihasználásával Tö-
köl intézményei, szolgáltatásai állják az össze-
hasonlítást egy 10 000 lakosú osztrák kisváros 
körülményeivel. Mértéktartóan ütemezzük a 
lakosságszám növekedését, tudatos, hosszú távú 
tervekkel erősítjük a helyi gazdaságot, s növeljük 
ezzel adóbevételeinket. Kényelmes, biztonságos 
várost építünk, ahol jól érzik magukat a tököliek. 
Nincs szükségünk újabb épületekre, minden 
gyermeket fel tudunk venni iskolába, óvodába, 
bölcsődébe. Erőinket most az út- és járdaépítés-
re, a csapadékvíz-elvezetésre fordítjuk. Tököl 
2001-es várossá válása a fenti gondolatiság és a 
sikeres forrásbevonás eredménye. A városi cím 

új fejezet a történetünkben, és kapcsolódás az 
500 évvel korábbi önmagunkhoz, az 1500-as 
évek mezővárosi Tököl korához.

‒ Az önkormányzat milyen tervekkel vágott 
neki az idei esztendőnek?

‒ Ebben az évben jubileumok egész során ün-
nepeljük. Zárul a Tököl első írásos említésének 
750 éves megemlékezés-sorozata. Megünnepel-
jük a városi cím elnyerésének 20. évfordulóját, 
és felidézzük a szabadság visszanyerésének har-
minc évvel ezelőtti napjait, a megszálló szovjet 
hadsereg kivonulását. Óriási teljesítménynek, 
közös eredménynek tartjuk, hogy ebben a nehéz 
másfél évben, a Covid-járvány idején is előre-
léptünk. A napokban adtuk át a csapadékvíz-el-
vezetési program második ütemét, a kerékpárút 
belső, két kilométeres szakaszát, s a járdaépítési 
program idei vállalását. Ez a 450 millió forintos 
beruházási program 113 millió forint költség-
vetési forrást igényelt. A sikeres pályázatokkal 
megnégyszereztük a költségvetés összegét. 

A sornak azonban még nincs vége, mert a 
Magyar Kézilabda Szövetség támogatásának 
köszönhetően 150 millió forintból újjávarázsol-
tuk, energiatakarékosabbá tettük a Városi Sport-
csarnokot, 40 millió forintos tao-támogatásból 
pedig a Sportklubházat. Az idei évben a kötele-
ző teendőink mellett az önként vállalt feladatok 
stabil teljesítése a cél. A járvány miatti bevétel-
kiesések a Városi Uszoda, a Sportcsarnok és a 
Művelődési Központ fenntartását, működtetését 
nehezítik elsősorban. A 2020. év költségvetési 
beszámolója azt mutatja, hogy, alkalmazkodva 
a változásokhoz, kiegyensúlyozott évet zártunk.

‒ Milyen látnivalók és milyen programok 
várják a teljes nyitást követően a Tökölre láto-
gatókat?

‒ Természetesen Tököl is készül a teljes nyi-
tásra. A már említett jubileumi rendezvények, 
kiadványok mellett a hagyományos eseménye-
inket is megszervezzük. 2021. május 22-én a 
Tököli Fogathajtó Versenyre kerül sor, de bí-
zunk a nyári folklórfesztivál, a Summerfest 
megrendezésében is. Hangulatos esti progra-
mot jelentenek a Zenés Nyári Esték, s a Tököl 
Színpadon Ivancsics Ilona és színésztársainak 
előadásai. Örömünkre a Nemzeti Művelődési 
Intézet Szakmai Igazgatósága 7,5 millió forint-
tal támogatja kulturális és közművelődési ter-
veinket. Szívesen látjuk a programokra érkező-
ket, de azokat is, akik „csak” a város természeti 
kincseit a Duna-partot, a középkort idéző Szent 
Anna-kápolnát és a Kisboldogasszony-temp-
lomot, vagy a történelmi hagyományainkat 
őrző szobrainkat, emlékhelyeinket kívánják 
megtekinteni. ■

Hoffman Pál
Tanár, szaküzemgazdász. Koráb-
ban válogatott kézilabdázó, majd 
edző és sportvezető. A Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar 
Köztársasági Arany Érdemkereszt, a 
Hazáért Emlékérem, a Polgármesteri 
Ezüstlánc, a Helyi Önkormányzato-
kért miniszteri díj kitüntetettje. 1990 
óta polgármester. Két gyermek édes-
apja, nős, felesége Hoffman Ildikó.

                     1000 magyar otthon a 30 éve szabad volt szovjet lakótelepen

Kerékpárút

Sportcsarnok
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Sok nehézség, leállás, újrakezdés után mégiscsak sikerült
befejezni a labdarúgó és kézilabda felnőtt bajnokságokat.
Mind a Pest Megyei II. osztályban játszó labdarúgóink,
mind az NB-II-es férfi kézilabdázók ott folytatják, ahol ab-
bahagyták, tehát megőrizték a helyüket ezekben az egyre
erősebb osztályokban.

A női kézilabda csapat, melynek szereplését külső gondok
mellett edzőváltás, s örömteli gyermekvállalások színesítet-
ték, a mezőny alsó részében végzett. Így alanyi jogon nem
indulhatnak jövőre az NB-II-ben. A szakosztályvezetés a já-
tékoskeret véglegessé válása után dönt, hogy kérelmezi-e
az esetleg üresen maradó NB-II. helyre való besorolást.

Véget értek a furcsa, nehéz év bajnokságai

sugát Timi Kapustábor Tökölön
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Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata  •  Szerkesztő: Bárány Tamás  •  Fotók: Malaczkó István

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A gyerekek ismét nagy lét-
számban, felszabadultan és
önfeledten jól érezték ma-
gukat az edzőtáborban. 
Köszönjük az egész éves tá-
mogatást. 

Ungi Csaba edző
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parkok, virágok, színek
A Polgármesteri Hivatal Vá-
rosgondnoksági csoportjának
munkája nyomán látványosan
szépülnek a zöldterületek.
A Katolikus, Református
templom környezete, a Piac
tér, a Történelmi Zászlópark,
a Millenniumi Park mellett a
lakótelepi parkok és a virágcí-
mer is megújultak.
A virágosítás, takarítás mellett
a Fő utcai temető is új, szebb
képet mutat. Az időjárási vi-
szonyok befolyásolják a mun-
kát, a nagy melegben a locso-
lás is komoly feladat.


