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Fejlesztések márpedig vannak!!!
Amerikában úgy tanítják, hogy ami csak van, az nincs. Ami azt jelenti, hiába történnek akár nagy dolgok is, ha nem be-

szélnek róla az embereknek, akkor az nem létezik. Éppen ezért még ha sulykolásnak tűnik is, fontosnak tartom összegezni
nem az elmúlt 12 kormányzati év tököli sikereit, csupán az utolsó 4 év eredményeit. Az a kommunikáció, amely egyrészt el-
hallgatja Tököl eredményeit, másrészt sikerpropagandát kifogásol, nem módosíthatja meg a valóságot. 

Tény, hogy a 2019-22 közötti, táblázatban is felsorolt nagyobb fejlesztéseink, beruházásaink értéke 2 md Ft! Meg-
valósításuk a Bóna Zoltán képviselő úrral, s a kormányzattal kialakított jó együttműködésnek köszönhető. Természetesen
bízunk benne, hogy a kapcsolat a jövőben is sikereket hoz Tökölnek, és az eddigi eredmények mellé a sittlerakó rekulti-
vációja, s a Napsugár Óvoda felújítása is felkerül. Megtanultuk a PR igazságot: nemcsak tesszük a jót, beszélünk is róla!

Hoffman Pál polgármester

    
                   

                
                 

          
       

              
             

               
              
              

             

Leltár 

Járdaépítés 247 mFt 
Útépítés 265 mFt 
Csapadékvíz elvezetés 500 mFt 
Kerékpárút építés 228 mFt 
Közvilágítás korszerűsítés 223 mFt 
Szivárvány Óvoda felújítás 228 mFt 
Minibölcsőde építés 126 mFt 
Sportcsarnok felújítás 200 mFt 
Sportpálya, sportklubház    40 mFt 
Rekortán pálya   24 mFt 
Sportpark építés   17 mFt. 
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Március 15-e új energiákat szabadít fel
Tököl Város képviselő-testülete 2022. március 15-én, kedden az 1848-49-es forradalom és   szabadságharc
évfordulóján megemlékezést tartott a zászlóparkban. dr. Vass lucia alpolgármester üdvözölte a megem-
lékezés résztvevőit. 
a Himnusz közös eléneklését követően Hoffman pál polgármester mondott köszöntőt. 

Ma nem egy szokványos március 15-ei emléknapon vagyunk. A
háború a szomszédunkban, s a választás 3 hét múlva felértékeli
a szabadságot, s ragaszkodásunkat magyarságunkhoz.
Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékezés március
15-én az egyik legnagyobb esemény volt évente az ország és a
tököliek életében. 
Ennek az emlékoszlopnak története is kitörölhetetlen része a falu
történelmének. 100 éve állították a tököliek, eredeti állapotába,
Petőfi és Kossuth domborműve, turulszobor és országzászló dí-
szítette. 1948-ban a szabadságharc és forradalom 100 éves év-
fordulóját jelölték a dátumokkal. Ez már a II. világháború
utáni Tököl. Az az időszak, amikor a kommunisták az 1947-es
kékcédulás választási csalással Magyarországon is hatalomra
kerültek. Kiírták a jubileumi dátumot, s közben összetörték az
oszlopon magasodó turulmadarat, leverték az országzászlót.
A kommunisták mindig ügyeskedtek ezzel a nappal. Betiltani
nem merték, de megpróbálták átalakítani. Nekik nem volt piros

betűs ünnep. A kommunisták arra is képesek voltak, hogy Kun
Béla Tanácsköztársaságához hasonlítsák, s vörös zászlók soka-
ságával nyomják el a nemzeti lobogókat. Rákosi a bolsevizmus
elődeiként beszélt a 48-as forradalmárokról. Kádár rettegett ettől

a naptól. Jól tudta, hogy aki 48-ról beszél, az 1956-ra is gon-
dol.
A 70-es években még, mint Zsivnovszky Zsolt visszaemlékezésé-
ből tudjuk, börtön várt arra a fiatalra, aki március 15-én egy
Duna-hídról a vízbe dobott egy vörös zászlót. Aztán 89-ben
ahogy roskadozott a rendszer, már a rendőrök is a korábban til-
tott kokárdával az egyenruhájukon őrizték a szocializmus nyu-
galmát.
174 év telt el 1848 óta. Március 15-e minden évben új energiákat
szabadít fel bennünk, miközben velünk élnek azok is, akik tiltot-
ták, gúnyolták a kokárdát, vörösre cserélték a nemzeti zászlókat. 
Ma beleborzongunk március 15-e emelkedettségébe, gyönyörkö-
dünk a gyerekek által elhelyezett piros-fehér-zöld zászlócskákban
és bizakodunk, hogy a forradalmárok, szabadságharcosok pél-
dája erőt ad az országnak, nekünk is április 3-án a sorsdöntő
kiállásra. Eltelt 174 év, de a történelemnek nincs vége. Itt kísért
a képernyőn és a határon túl, a szomszédban. Elegünk van a
régi kommunisták szellemi utódaiból, a kereszténység és nemzet
elleni gyűlöletkeltésből, a történelem meghamisításából.
Miközben hálásan és büszkén emlékezünk, meg kell mutatnunk,
hogy gyerekeink jövőjéért is felelősséget érzünk. Nem engedhe-
tünk, nem engedünk a 48-ból!

Két archív kép a mai 1848-as emlékműről.
Az első képen az országzászló és a turulma-
dár előtt Firnigel József.

A csoportképen fenn a turulmadár előtt bal-
ról Szűcs (Stelczer) Mihály, mellette Kunsági
(Kunzer) Rezső, …….? és Kunzer (Kun-
sági) János.

Alul állnak balról: …..? Hoffmann Frigyes
és kerékpárral Zorinácz Márk, egykori kis-
bíró.

A képek Ivicsics Józsefné, Malaczkó István
és Hoffman Pál archívumából származnak
az 1930-40-es évekből
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egy mondás szerint, nem a parazsat kell őrizni, a lángot kell tovább adni. Most már 20 éve, hogy egy-egy
tököli egyetemista, főiskolás fiatal tartja az ünnepi megemlékezést. Cseperkáló kamilla a nemzeti köz-
szolgálati egyetem hallgatójának ünnepi megemlékezése.

Egy tököli telkes jobbágy és a forradalom
Tisztelettel köszöntök minden kedves megemlékezőt! Megtisztel-
tetés, hogy itt állhatok Önök előtt, tököli fiatalként.
Minden év március idusát, március 15-ét a történelmi távlat el-
lenére is közel érezzük magunkhoz.
Mert ez a nap a polgári Magyarország születésnapja. Nincs
olyan nemzedék Magyarországon, amely ne ismerné Petőfit,
Kossuthot, Batthyányt, Táncsicsot, a 12 pontot vagy a Nemzeti
Dalt.
Képzeljük el, hogy egy telkes jobbágy, Krémó Antal tököli lakos
1848. március 15-én hajnalban felkel, és elindul az Uradalmi

dűlőbe elvégezni napi teendőit. Egész nap dolgozik, és csak hó-
napokkal később értesül arról, hogy tavasszal Pest-Budán történt
valami.  Ez egy szokatlan perspektíva. A nevezetes nap nem a
jól ismert toposzok mentén jelenik meg. Nincs Pilvax, nincs ti-
zenkét pont, nincs Nemzeti Múzeum nincs Landerer nyomda.
Egy átlagos nap, mely olyan, mint a többi. Az országot felborító
események mintha meg sem történtek volna. Ez egy olyan néző-
pont, amelyről általában megfeledkezünk. A kép, ami bennünk
él, azt sugallja, hogy egy adott történelmi esemény a kortársak-
nak azonnal világos és nyilvánvaló volt. Holott egyáltalán nem
így történt. A történelem nem létezett abban a formában, ahogy
ma ismerjük.
És teszem fel a kérdést? A ma embere tudja hogy jutott el az or-
szág a forradalomig, majd a szabadságharchoz?
Tekerjük vissza a történelem kerekét! A történeti magyar állam
önállóságát az oszmán hódítás vette el. 
Látjuk, hogy a 150 évnyi török uralom óriási demográfiai pusz-
tulással járt. A 17. század végére a Habsburg vezetés alatt álló
keresztény seregek a Temesköz kivételével visszafoglalták a kö-
zépkori Magyar Királyság törökök által elfoglalt területeit.
Látjuk a függetlenség kivívására tett kísérletet, a 18. század ele-
jén II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharcot.

Látjuk, a Habsburg birodalomban a 1700-as évek második fe-
lében Mária Terézia és fia, II. József  abszolutista uralkodását.
Látjuk a reformkort. A 19. század első felében Széchenyi István
által megindított nemzeti reformmozgalom időszakát. A nemzeti
öntudatra ébredést, mely nemcsak politikai, hanem kulturális
síkon is zajlott. A korszak idején számtalan szociális, gazdasági
és kulturális vívmány született.
A feudális jobbágykérdés rendezése, az önálló ipar megteremtése,
a Himnusz, valamint a magyar polgári átalakulás útjában álló
akadályok elhárítása. Mindezek alapkövei lettek az öntudatra

ébredő nemzet újkori történelmének, s elvezettek a modern, pol-
gári Magyarország megteremtéséhez.
És látjuk 1848-at. Januártól forradalmi hullám indult Euró-
pában. Itálián, Franciaországon, és a német államokon söpört
végig. A Habsburg Birodalom határán sem állt meg. A népek
tavaszának szele Pest-Budát is elérte. Elérkeztünk 1848. március
15. reggeléhez. Főszereplő tököli lakosunk felkel, és elindul az
Uradalmi dűlőbe elvégezni napi teendőit. És nem tudja, hogy
egy történelmi napra ébredt.
A párhuzam Krémó Antal története és a mai polgárok között
arról a szakadékról szól, ami az átlagos ember és az események
között tátong. Ez a szakadék ma is ugyanúgy létezik.
Mióta az életünk az online térbe költözött, hajlamosak vagyunk azt
hinni, hogy tudásunk és értesültségünk naprakész. Azonnal hírek,
képek, adatok, tények özönét kapjuk, egymásnak ellentmondó hír-
adások formájában. Az értelmezések sokszor ütik egymást, szinte el
sem hisszük, hogy ugyanarról az eseményről szolnak.
A mai történelmi események sem világosak! Még!  A történelem
ma is íródik. A márciusi ifjak által szerkesztett kiáltvány így
kezdődik: Mit kíván a magyar nemzet. Majd így folytatódik: Le-
gyen béke, szabadság és egyetértés.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

a Tököli Weöres sándor általános iskola és a szárny-nyitogató Művészeti iskola, majd a Tököli sváb Hagyományőrző
Énekegyüttes műsora következett. 
A népi ének tagozatos gyermekek műsorában elsőnek Bácskai Zsófi negyedik osztályos tanuló versét hallhatták megze-
nésítve, majd a Szabadságharchoz kapcsolódó dalok csendülnek fel. Harmonikán kísért Pap Ágoston az országos tanul-
mányi harmonikaverseny első helyezettje és Demjén Gergely tanár úr. Őket követte a néptánc tagozat legkisebb tanulói
közül a Vadvirágok és a Pitypangok csoportok. A kicsi táncosok egy gyermek verbuválást és egy verbunkot adnak elő. Fel-
készítő tanárok Vakler Anna, Busch Ildikó, Demjén Gergely. 
az ünnepi műsort a Tököli sváb Hagyományőrző Énekegyüttest követően pelsőczy lászló színművész fellépése,
majd a koszorúzás zárta.
díszőrséget adott a Mikecz kálmán Huszárbandérium.
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Átadták Tököl város segélyszállítmányát is Mándokon. Kö-
szönjük a tököli cégek, magánszemélyek segítségét, amely le-
hetővé tette, hogy több fogadóponton is könnyebb legyen a
helyzet. Az összefogást köszönő levél, s a helyszínen tapasz-
taltak újabb segélyakció szervezésére késztetnek bennünket. 
Megtörtént az egyeztetés a Beregszászi Főiskolával is. Az
áprilisi ülésre 1m Ft-os támogatás megítélését terjesztem
elő. Egyelőre Tökölön egy családot kell gondjaiban segíte-
nünk. A gyermekek iskolai felvételének nincs akadálya, s a
szülők munkába állása is folyamatban van.
Széleskörű összefogás alakult ki Tökölön az ukrajnai há-
ború miatt segítéségre szorulók támogatására. A jelentős
magán és céges felajánlást a TransKárpátia Kft. készítette
elő a szállításra. A határmenti Mándok település fogadási
gondjainak enyhítésére Tököl városa 250 ezer Ft értékben
tartós élelmiszerrel, tisztítószerrel, s bébiétellel egészítette
ki a szállítmányt.
Hoffman Pál polgármester megkeresésére a Beregszászi
Főiskola visszajelzett. Az áprilisi testületi ülésre 1 millió Ft-
os támogatási javaslat kerül a Képviselő-testület elé.
Magánszemélyek adományait juttatta el Zarivnyy Oleg a
Kárpátaljai Salánk településre. A szállítmány célba juttatása
a város vezetése közreműködésével sikeresen megvalósult.

Célba ért a segítség Mándokon és salánkon
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2022. február 5-én, a XXII. Doni Hősök Emléktúra kere-
tében a Magyar Tartalékosok Szövetsége Hagyományőrző
tagozat szervezésében, a Mikecz Kálmán Huszár Bandé-
rium részvételével emléktúrát szervezett.
Kemény 22 km gyaloglás után Tökölön zártak a Csepel-
szigeti katonai hagyományőrzők Doni Emléktúrájának
résztvevői. Dunaharaszti, Taksony és Halásztelek után Tö-
kölön Hoffman Pál polgármester fogadta Kékesi György
nyugállományú rendőr alezredes jelentését az emléktúra
sikeres teljesítéséről.
A II. Magyar Hadsereg doni helytállására, s az áldozatokra
emlékezve koszorút helyeztek el a tököli emlékműnél. 
Hoffman Pál polgármester fogadást adott az emléktúra
résztvevőinek, ahol a tököli szobor üzenetére, a haza szol-
gálatának kötelezettségére hívta fel a figyelmet.

„Hősi halálotok minket is hőstettekre késztet.”

Hoffman Pál
polgármester és
Hoffmann Jó-
zsef, a Tököli
Német Önkor-
mányzat képvi-
selője koszorút
helyeztek el a
kényszermunká -
ra elhurcoltak
emléktábláján. 

A Fő utcai épület pincéjéből 300 csepeli és 17 tököli sváb
származású férfit és nőt hurcoltak el kényszermunkára
Novi-Donbaszba a szovjetek 1945. január 19-én.
Az embertelen kommunista Gupvi táborokban testileg és
lelkileg is megnyomorították a foglyokat. Sokan csak 5 év
után kerültek haza, örök bélyegként magukon viselve, hogy
a kommunista, szocialista rendszer ellenségei. Fogva tartá-
suk körülményeiről nem beszélhettek, megélhetési lehető-
ségeiket beszűkítették. 
Emlékezni róluk, emlékeztetni az embertelen kommunista
rendszerre kötelességünk.

emlékeztetni kötelesség
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Biztonságban az óvodások

OKTATÁS

A Tököli Szivárvány Óvoda 2021 nyarán pályázatot nyújtott
be az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a
Közlekedéstudományi Intézet által kiírt programjára.
A programban való részvétel célja az volt, hogy az óvodás
gyermekek is szélesebb körben, még alaposabb ismereteket
szerezzenek a biztonságos közlekedésről, a közlekedés biz-
tonságáról.
A projekt megvalósulása során a gyerekek a közúti közleke-
dés résztvevőivel, színtereivel, a közlekedés biztonságával
összefüggő eszközökkel, és helyes használatukkal, valamint
a KRESZ szabályaival és tábláinak azonosításával, megneve-
zésével is bővítették ismereteiket. Az elméleti tájékozottsá-
guk mélyülését, a tanultak gyakorlatban történő alkalmazá-
sával, és különféle szerepjátékokkal, és játékos helyzetekkel,
eszközökkel is rögzítették. A közlekedés témája megjelent a
szervezett programokban, szabad játékukban, beszélgetése-
ikben, de mint megtudtuk, az otthoni életükben is.  
Mind a gyermekek, mind pedig szüleik örömmel fogadták
a programokat. Aktívan és érdeklődéssel vettek részt az elő-
készületekben, és megvalósításban is.
A program megvalósulásáért a Csépi úton Vörösné Farkas
Éva, a lakótelepen Ócsai – Biró Viktória óvodapedagógu-
sok feleltek. 

A pályázat és program által előírt feltételek teljesítésének
eredményeként pedig mind a két intézmény elnyerte a
Biztonságos Óvoda címet. Az emlékplaketteket 2022. feb-
ruár elején adták át az óvodáknak. 
ezeket a táblákat látva a szülők is értesülhetnek róla, hogy
ezekben az óvodákban, a pedagógusok a közlekedés gya-
korlása során még nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyer-
mekek biztonságára, a közlekedésben való részvételhez
elégedhetetlen szociális és egyéb (pl.: figyelem, téri tájé-
kozódás, percepciók) készségek-, képességek fejlesztésére.
A program során szerzett ismeretek megőrzése, és további
fokozatos bővítése azért is fontos, mert az iskolás évek alatt
egyre gyakrabban kell majd a gyerekeknek egyedül közle-
kedniük. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy felkészüljenek
a gyalogos közlekedés és az egyéb járművekkel való helyze-
tekre (távolság és sebesség becslés), önállóan is képesek le-
gyenek figyelni a táblákra, szabályokra. Az óvodás korosz-
tály számára kidolgozott programok alkalmazásával arra is
lehetőség nyílik, hogy a felnövekvő nemzedék által jelen-
tősen javuljon a közlekedési kultúra, hiszen a közlekedési
attitűd már ebben a korai időszakban formálásra, alakí-
tásra kerül.

Schleerné Szegedi Anna óvodavezető
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név élt
2021. október
eperjesi Barnabásné (kulcsár erzsébet) 78
eggendorfer Ferenc 67
2021. november
szilágyi györgy 76
Vászin Márk 77
Bogdán ella (gáspár ella) 64
pető Tamásné (Bácsi Mária) 69
Borbás károly 77
kunzer Tibor 69
konecsni Vincéné (kormanik Mária) 82
Falusi józsefné (Varga anna) 70
kristóf pál péter 63
kalmár jenő 60
kulcsár józsef 67
dr. schäffer Mátyásné (Ványi ildikó) 77
jakab gáborné (Magyar Mária) 97
Mucsi gyuláné (rácz julianna) 71
kálóczi Balázsné (gerencsér Mária Magdolna) 66
siklós róbert lászló 67
Varga sándorné (Molnár erzsébet) 79
2021. december
dr. sangaláné ottlakán Tímea (ottlakán Tímea) 62
katona lászló 66
Fischer gabriella etelka 70
Fejér iván lászlóné (olajkár Márta Margit) 72
olajos györgyné (Bilisics Magdolna) 82
plank józsef 61
Büki Tibor 85
danó gusztáv lajos 67
nemes jános lászló 90
Bednanics gergelyné (Marlyin katalin) 96
Horváth jánosné (kopf Mária) 80
schneider józsef 77
nagy károly 82
2022. január
deák józsef 79
sali Béla 62
lázár Csanád 3
szakácsi árpádné (konrád Mária) 82
kóczán sándor józsefné (sike piroska) 89
zsurzsucz istvánné (istvánov anna) 83
Bánki gyuláné (szubotits kornélia etelka) 83
Varsányi józsefné (plausin anna) 94
soós Mihály 85
rádi ibolya zsófia (nagy ibolya zsófia) 71
szabó Béláné (Budaházi Margit) 80

HaláleseTek

szüleTÉsek
Horváth Fruzsina        
Pintér Viktória             
Dencsi Zoja Csenge     
Marics Bence                
Polom Zsigmond András
Szitár Flóra                    
Lajter Zénó                    
Benhardt Léna              
Malaczkó Tamás          
Huba Dzsesszika Zsanett
Gerencsér Noel            
Farkas Lia                      
Kovács Janka                 
Rusz Olivér Roland      
Milák Hanna                 
Mező Bálint                  
Beszkid Ádám               
Rácz Dávid Attila          
Tapodi Olivér                
Lőrincz Luca                  
Sebestyén Bence         
Házi Emma Inez            

2021.11.07.
2021.11.24.
2021.12.06.
2021.12.05.
2021.12.06.
2021.12.23.
2021.12.29.
2021.12.26.
2021.12.14.
2021.12.30.
2022.01.15.
2022.01.19.
2022.01.17.
2022.01.26.
2022.01.16.
2022.01.21.
2022.01.31.
2022.01.20.
2022.01.28.
2022.02.09.
2022.02.09.
2022.02.24.

Pokornyi Krisztián és Pintér Anasztázia
Nagy Endre Ádám és Vanczó Nikolett
Balogh Bence és Huszár Szabina Edit
Hornyák Attila és Dobai Enikő
Kozma László és Kanyik Noémi
Fülöp Ádám és Csongrády Lilla Mária

2021. 12. 07.
2021. 12. 11.
2022. 01. 07.
2022. 01. 07.
2022. 02. 19.
2022. 02. 19.

HázasságköTÉsek

ÁkosfalvÁtól 
tökölig

2022. február 15-én
ismét állampolgársági
eskütétel volt a Polgár-
mesteri Hivatalban. Ün-
nepélyes keretek között
édesanya és lánya együtt
tették le állampolgársági
esküjüket Hoffman Pál
polgármester előtt. 
Hoffman Pál polgármes-
ter köszöntőjében gratu-
lált és örömét fejezte ki
Mitra Ibolyának és Mitra
Vetának ahhoz, hogy most már hivatalosan is magyar ál-
lampolgárrá váltak.
Az eskütételt követően a baráti hangulatú beszélgetésben
megismerhettük, hogy Mitra Veta és gyermekei évek óta
igazi tököliként vesznek részt a város közösségi életében,
s hogy Mitra Ibolya az édesanya rendszeresen jár haza
szülőfalujába Ákosfalvára ott élő családtagjaihoz.
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tökölön is otthonra talÁlt 
2021. december 7-én Dr. Nagy Györgyné, Györgyi nénit 90.
születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Hoffman
Pál polgármester. Orbán Viktor miniszterelnök Emléklap-
jának és a város ajándékának átadása után kellemes beszél-
getésre került sor.
Györgyi néni, aki 11 éve él lányával Tökölön, szívesen em-
lékezett mosonmagyaróvári életére. Vízgazdálkodási mér-
nökként jelentős városvédő tevékenységet is folytatott. Tö-
köli beilleszkedését segítette, hogy tagja lett a Tököli Folt-
varrók Csoportjának. A vendégeknek büszkén mutatta a
csoporttól 90. születésnapjára ajándékba kapott takaróját.

100. év csalÁdi körben

Családja körében örömmel fogadta otthonában Szilágyi Si-
monné Julika néni Hoffman Pál polgármestert és Dr. Vass
Lucia alpolgármestert, akik Orbán Viktor miniszterelnök
úr és a város nevében köszöntötték 100. születésnapja alkal-
mából.
Az ünnepelt lánya és családja körében fogadta a vendége-
ket. Bensőséges, nosztalgikus hangulatban családi fotóalbu-
mok nézegetésével, régi emlékek felidézésével idézték meg
az eltelt 100 évet.

sovÁny PÁlnét köszöntötték születés-
naPja alkalmÁból

A napokban 95. születésnap-
ját ünneplő Kati nénit, So-
vány Pálnét köszöntötte
Hoffman Pál polgármester
és dr. Vass Lucia alpolgár-
mester, akik Orbán Viktor
miniszterelnök emléklapja
mellett egy csokor virággal s
ajándékkosárral kedvesked-
tek az ünnepeltnek.
Kati néni egész életében
sokat dolgozott. Mélyen val-
lásos családanyaként szere-
tetben élt férjével és gyermekeivel, unokáival. Úgy fogalma-
zott a köszöntés alkalmával, hogy „hálás a Jóistennek, hogy
ilyen szeretetteljes életet adott neki”.
Isten éltesse sokáig!

2021. évben is megünnepelték a tököli templomban a
25, 50 és 65 éves házassági évfordulót. 

A képen (balról-jobbra) Heim János - Pokornyi Krisz-
tina, Sovány András - Bruszt Emma, 

Brezina Károly plébános, Fazekas Tibor - Bagyó Mari-
anna, Szalai Zoltán - Nisóczi Ildikó

Elöl: Szilágyi Pál és Milkovics Katalin
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közös ÁllÁsPont
2022. február 1. volt a meghosszabbított ivóvíz- és
szennyvízhálózati csatlakozási lehetőség időpontja

A képviselő testület
2021. október 28-án
megtartott ülésén tár-
gyalta a Tököli szenny-
víztisztító telep fejlesz-
tési igénye című előter-
jesztést, melynek
kapcsán elfogadta a tö-
köli szennyvíztisztító te-
lepet üzemeltető Fővá-
rosi Vízművek Zrt. állás-
pontját a létesítmény
fejlesztésének szükséges-

ségéről, s felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg
a szükséges előkészítő intézkedéseket a fejlesztés mie-
lőbbi megvalósulása érdekében döntéselőkészítő jelleg-
gel, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. által 2021 tavaszán
bevezetett, 2021. október 15. és 2021. december 31. között
átmenetileg feloldandó, majd 2022. január 1-től határo-
zatlan ideig tartó víz- és szennyvízrákötési kapacitáskor-
látozását nem fogadta el, s felkérte az üzemeltetőt, hogy
a szennyvíztisztító telep hatékonyabb üzemeltetése érde-
kében vizsgálja felül üzemeltetési rendjét, s tegye meg a
szükséges intézkedéseket a telep tisztítási hatékonyságá-
nak javítására. 
A Képviselő-testület álláspontját elfogadta a Fővárosi Víz-
művek, a bejelentett moratóriumot egyszeri módon 2022.
január 31-ig kiterjesztette Tököl település vonatkozásá-
ban. 

együttműködés, lakossági képviselet
A Fővárosi Vízművek a felhasználói tiltakozó levelek el-
lenére továbbra is egyetemlegesen, valamennyi, az át-
emelő szivattyút vagy egyéb műszaki berendezést – kény-
szerűen – együtt használóra számlázza a házi, illetve
presskan átemelő szivattyúk nem megfelelő csatornahasz-
nálatából származó meghibásodások és azok kijavításával
összefüggő költségeit.
Egyetértünk abban, hogy a rendszer rendeltetésszerű üze-
meltetése és használata az üzemeltető Fővárosi Vízmű-
vek, a használó ingatlantulajdonosok, bérlők és az Ön-
kormányzat közös érdeke, a fizetésre felszólítottak lakos-
sági megkeresésével kapcsolatban kértem, hogy a
problémával érintettek, akik szeretnének jogi iránymuta-
tást, képviseletet kapni a fenti témával kapcsolatban a
Tököli Polgármesteri Hivatal elérhetőségeire juttassák el
kérdéseiket, illetve a Fővárosi Vízművekkel kapcsolatos
levelezésük másolatát, hogy irányadó jogi szakvélemény
alapján a lakossági érdekek közös képviselete megvaló-
sulhasson.
A felhívást követően 43 tököli tulajdonostól érkezett fel-
kérés az ügy közös továbbvitelére, képviseletére.

Tököl, 2022. január 17.
Hoffman Pál
polgármester

horvÁt folklórcentrum egyesület
Az 1959-ben (Tökölön) megalakult Magyarországi Nemze-
tiségek Központi Táncegyüttese, későbbi nevén Fáklya
Néptáncegyüttes 2020-ban történt megszűnése új helyzetet
teremtett az együttes hátterét biztosító Horvát Folklórcent-
rum Egyesület számára is. A szervezet vezetése az együttes
megszűnését követően a Tököli Délszláv Együttest találta
alkalmasnak az egyesületi munka folytatására, melyhez töb-
bek között székhely változtatásra is szükség van. Tököl
Város Képviselő-testülete – kérésre – engedélyezte, hogy az
egyesület új székhelye Tökölön, a Művelődési Központ és
Könyvtár címére legyen bejegyezve.
Bízunk benne, hogy az átalakulás új lehetőségeket teremt
a város nemzetiségi és kulturális életében.

felmondÁs a budaPest bank
mkb bankkal való összeolvadÁsa miatt

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Budapest Hitel-
és Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2021.
október 25. napjával felmondta a Tököl, Fő út 117. szám
alatti ATM területbérleti szerződését, és az ATM készülék
2022. január 31. napjával elszállításra került. A felmondásra
azért került sor, mert a Budapest Bank 2022. március 31-
én egyesült a Magyar Bankholding két tagbankja, a Buda-
pest Bank Zrt-vel és az MKB Bank Nyrt-vel.
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közgyűlést tartott a tököli PolgÁrőr
egyesület

Köszönet Szabó Károly elnöknek
A Tököli Polgárőr Egyesület év végi ülésén beszámolót tar-
tottak a 2021. évi munkáról és a 2022. évi feladatokról, va-
lamint új vezető választásáról, mert a jelenlegi vezető, Szabó
Károly más településre költözik. 
Az új elnök Juhász Tibor lett, aki már eddig is aktívan te-
vékenykedett a Polgárőr Egyesületben. 
Hoffman Pál polgármester elismerését fejezte ki a visszavonuló
Szabó Károly elnök munkája iránt, s örömmel beszélt arról,
hogy az új elnöknek tapasztalata mellett nagy segítséget jelent
Ecsedi Beáta és Tisza Károly, s hogy a felügyelőbizottságban
eddig is nagy munkát végző Cseri Eszter, Ruckel Zsolt és Ma-
rics László munkájára továbbra is számíthat. A hozzászólások
közül Zimonyi András fiatalok bevonását tartotta szükségesnek,
Ecsedi Beáta pedig általában a Polgárőrség létszámának nö-
velését tartotta fontosnak. A polgárőrök rendőr séggel karöltve
végzett tevékenysége minden tököli család szá mára fontos, hi-
szen az a nyugalom, amelyben Tököl él, a közös megelőző és
rendfenntartó tevékenységnek köszönhető.

a gyöngyvirÁg nyugdíjas klub 
25 éves jubileuma

A Tököli Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub ünnepséget szerve-
zett a Tököli Művelődési Központban 2022. január 27-én.
Az eseményen részt vett Hoffman Pál polgármester és Ger-
gics Illés alpolgármester. 
A köszöntőkben gratuláltak Fajta Györgyné Magdinak a
klub sikeres működtetéséhez, helyi programok, s kirándu-
lások megszervezéséhez. 
A visszatekintés során szó esett arról, hogy az alapítók közül
sokan már nem lehetnek közöttük, s kiemelték az eddigi
klubvezetők érdemeit is. Dragovics Márkné Schneider
Mária, majd az őt követő Bagyó Mártonné odaadó, szere-
tettel végzett szervező munkája nélkül nem válhatott volna
a klub szerte a környezetünkben ismertté. 
Fajta Györgyné Magdi jelenlegi klubvezető megköszönte a
városi vezetés támogatását, a klubtagok aktivitását, s kö-
szöntötte a rendezvényen résztvevő szigetcsépi, szigetújfa-
lusi idősklubok tagjait is. 
A jó hangulatú délutánnak csak az esti sötétedés vetett
véget.
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élő hagyomÁny a betlehemezés
Köszönet a fiataloknak

A betlehemezésről sok településen olvasni megőrzött ha-
gyományként. Bemutatják, mint az elmúlt idők megkapó
látványosságát. 
Mi tököliek büszkék lehetünk arra, hogy a régi magyar bet-
lehemezés nálunk nem attrakció, hanem fiatalok által élet-
ben tartott valóság. Ifj. Monostory Péter vezetésével évek
óta, néha változó összetételben indulnak a betlehemesek
Tököl utcáira, ismerős családokhoz, ahová behívják őket a
saját készítésű betlehemmel. Az idén december 24-én is sok
helyre vittek katolikus áhitatot, nosztalgikus múltat, erősítve
a keresztény elkötelezettséget a  befogadó családoknál.
A képeken: Bednanics István, Karaba Péter, Karaba Tamás,
Kőszeri Máté Simon és ifj. Monostory Péter

Hoffman Pál polgármester

óriÁsi hangulatban szilveszterezett tököl
Remek újításként Halász László Művelődési Központ igaz-
gató szabadtérre hirdette az idei bulit, s mint a képek mu-
tatják, az ötlet bevált. Az egymást váltó zenekarok a Benet-
ton Band és a Kolo Zenekar maximálisan kiszolgálták a
résztvevők igényeit. A legnagyobb sikert a kolo aratta, de a
hagyományos táncokat kedvelők is jól érezhették magukat.
A rendezvény elismerése, hogy sokan már most jelezték:
„jövőre is itt leszünk”.

széP sikere volt a katolikus temPlomban 
elhangzott orgonahangversenynek

Kuzma Levente szegedi orgonaművész karácsonyi ünnepre
összeállított programja a tököli orgona kvalitását maximá-
lisan kihasználva nyújtott emelkedett hangulatú művészi
élvezetet. A szentmise után a templomban maradt, az or-
gona bemutatóra érkezett hallgatóság elismerően gratulált
a művészi teljesítményhez.
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2022. március 16-án a Tököli Művelődési Központban Múl-
tunk, s jelenünk István, a király gondolataiban zenés szín-
házi előadást tartott az Új Nemzeti Kamara Színház „Fo-
hász a Magyarságért – imába foglalt történelem” címmel.
Az előadást a „Köszönjük Magyarország” pályázat támo-
gatta.
Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmából bemutatott elő-
adás témája: múltunk s jelenünk István, a király gondola-
taiban. A hazafias, olykor ironikus, zenés színpadi miszté-
rium-előadás mintegy Szent István-i látomás; az István, a

király gondolati folytatásaként nyújtott betekintést a ma-
gyarság ezredéves történelmébe, sorsfordulóiba - a kezde-
tektől napjainkig.
Közreműködtek: Pelsőczy László

Kecskeméti Róbert
Básti Andrea
Kovács Éva Rebecca

Az előadást szerkesztette: Pelsőczy László
Díszlet-jelmez: CCART
Rendező: Szentesi Nóra

Történelmi sorsfordulókról egy órában
Elgondolkodtató, mély színházi élmény volt 

az Új Nemzeti Kamara Színház zenés színpadi misztérium-előadása Tökölön

Nagy részvét mellett
temették el Somogyi
György Munkácsy-
díjas festőművészt
Szigetszentmiklóson.
A szertartáson meg-
jelent barátok és tisz-
telők között voltak
tököli tisztelői is,
Hoffman Pál polgár-
mester, Guthné

Schneider Mária a művészeti is-
kola vezetője.
Somogyi Györgynek elévülhetet-
len érdemei vannak a tököli mű-
vészeti oktatás elindításában, a
fiatalok vizuális kultúrájának fej-
lesztésében.
A barátok, pályatársak nevében
Novotny Tihamér Somogyi
György életművének méltatásá-
val búcsúzott. 

somogyi györgy emlékezete

A tavalyi verseny
sikeres megrende-
zése után Hoffman
Pál polgármester
és a Tököli Lovas-
klub szervezői
Gnyálin János, Pe-
suth Antal, Pesuth
Pál és Szécsi Sán-
dor megbeszélést
tartottaj a Lovas

Nap idei megvalósításáról. Ebben az évben május 7-e a ter-
vezett verseny időpont.

A nagy múltra visszatekintő Tököli Lovas Nap mindig nagy
élmény, nem csak a kilátogatóknak, de a sokszor nagyon
messziről érkező résztvevő hajtóknak is. Gyönyörű lovak,
szebbnél-szebb fogatok, a verseny és a szurkolás izgalma,
végül a közös baráti beszélgetések mindig élményként ma-
radnak meg a lovassport barátaiban. 
A megbeszélésen részt vett a Tököli Lovasklub vezetése
mellett Bakó János is, aki a tavalyi Lovas Napot a tököli ve-
zetőkkel sikerre vitte, s akire az idei verseny szervezésénél
is számítanak a tököliek.
Az idei programot családi eseménnyé bővíti Csepelszigeti
Ferenc, aki a Jessy és Benetton koncert mellé táncversenyt,
ugrálóvárat és kocsis városnézést szervez.

lovasnap és családi délután
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Mottó: „a lélek csak
akkor nyugszik meg a túl-
világon, ha akad a földön,
aki az élete igazságát ki-
mondja.”

Több, mint harminc
éve, hogy független, sza-
bad Magyarországon
élünk. Ám azt látjuk, hogy
a múltat nem tudjuk ma-
gunk mögött hagyni. Van-
nak, akik éreztetik velünk,
hogy szerintük ‘56 ma is
ellenforradalom. A malen-
kij robot az államosítás, a

kuláklistázás, TSZ-be verés, mások otthonának elrablása
nosztalgikus emlék. A kommunizmus erőszakos valláselle-
nessége, s az „idejétmúlt” kereszténység elleni fellépés in-
dokolt volt, s mai is az.

Az idősebbek között élnek még áldozatok, s a leszárma-
zottaik ma is megélik családjaik hátrányait. Felnőtt azonban
egy teljes generáció, akik csak szüleik, nagyszüleik elbeszé-
léseiből tudhatják meg, hogy milyen volt a listákat összeál-
lító, tököli ismerőseit az oroszok kezére adó tanácsi vezetés,
az 1956-os hősöket börtönbe juttató helyi szocialista párt,
az MSZMP. Sokan vannak, akiknek ez semmit nem jelent. 

Az ünnepek, emléknapok azonban azért vannak, hogy va-
lamiről, valakikről, ami ma is fontos számunkra, megemlé-
kezzünk. Az Orbán-kormány 2000-ben fogadta el a kommu-
nista diktatúra áldozatainak emléknapját. Rendezvényeken,
iskolákban figyelmeztető jelként emlékeztetnek a diktatúrára.

Mi a képviselő-testületi ülésen emlékeztünk és emlékez-
tettünk, mert nem hagyhatjuk, hogy generációról-generá-
cióra feledésbe merüljenek a borzalmak, amelyek megis-
métlődése tököli családok százai számára jelentenének
ismét katasztrófát.
Elhangzott a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából.

Hoffman Pál polgármester

kereszttel a vörös csillag ellen
név nélküli kivonat az 1952. április 25-i kuláklistáról a
családok megbélyegzésének hivatkozásaival

„Továbbra is kulák marad"
„Mg-vel sújtva volt és van"
„Továbbra is kulák"
„Kulák marad-állandóan másokkal dolgoztat, cselédeket
tartott"
„A különbözet sváb kérdéskor lett elosztva, továbbra is
kulák, mert állandóan kizsákmányolt"
„Továbbra is kulák, sokáig a falu bírója volt"
„24 holdja volt, sváb kérdés alkalmával ki lett osztva, ma-
radt neki 3 holdja. Állandóan kizsákmányolt és cselédeket
tartott"
„3 háza volt, ebből kettőt államosítottak"
„Állandóan zugméréssel foglalkozik"
„Földjei szétosztva gyerekei között, de mint haszonélvező
kulák marad."
„A plébános is kulák"
„Téves állapítással került kuláklistára, egy névrokonának
ingatlanát tették az övéhez, mivel sújtottuk mg-vel, nem le-
hetett letenni."
„Fentiek miatt levesszük a kuláklistáról, kérjük az elvtársak
felülvizsgálatát"
„Cséplő gépe volt és van is, tehát kizsákmányoló, továbbra
kulák"
„Négy bérháza volt, feleségének még most is van Halason
100 holdas tanyája"
„Apja miniszteri tanácsos volt, ő maga bankban volt ma-
gasrangú tisztviselő, továbbra is kulák"
„Jelenleg ki van telepítve valahová Zalába"
„Téves alapon kulák, mert van nála egy öregember, nem
kulák"
„Zugméréssel foglalkozik"
„Kuláklistára való felvétele személyes bosszú miatt. A VB-
nek volt egy tagja, aki kikerült a családból, bosszúból tette
fel a családot a listára azzal, hogy 1930-ban fuvarozással fog-
lalkoztak"
„Kuláklistáról levesszük"
„Feketén pálinkafözéssel foglalkozott, felesége is kulák lány,
ő maga is a nagy pálinkafőzdés Bonhardtnak a fia"
„Állandóan batyuzta a feketeárut a boltjában és most is csi-
nálja. Az árukat olyan áron adja, amilyenen akarja. Most
került kuláklistára"
„Továbbra is kulák, mert kizsákmányoló"
„Vitézségi földje van, jelenleg a tszcs-ben dolgozik, most
került kuláklistára, ezért ki lesz zárva"
„Jelenleg tagjelöltek"
„Árdrágításért be volt zárva 1950-ben, árurejtegetésért most
került a kuláklistára"
„Itt csak keresztények vásárolhatnak jelzéssel volt üzlete.
Kulák marad továbbra is."
„Le lettek véve, de újra felkerültek rá"
„Állandó feketéző, 8 hónapig be volt zárva, most szabadult,
de feketézik"
„Feketézésért le volt zárva"

B.M. 1952. április 25

Zsurzsucz István tököli lakos Csepel Autógyári megszégyenítése. A
nyakába akasztott tábla szövege: „Zsurzsucz István a hajtóműgyár
dolgozói kollektívájába befurakodott ötéves tervünket szabotáló ku-
lákcsemete. Ki innen a söpredékkel!
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kézilabdás elismerés
A magyar-szlo-

vák közös rende-
zésű férfi kézilabda
Európa-bajnokság
nyitó napján adták
át a magyar sport
új, gyönyörű hely-
színét a 22 ezer
néző befogadására
alkalmas MVM
sportcsarnokot. A
magyar válogatott
hollandok elleni

mérkőzését nagy
érdeklődés kísérte.
A 22 ezer néző kö-
zött sok tököli kézi-
labdabarát is szur-
kolt a helyszínen a
csapatnak. 

A tököli kézilab-
dázás elismerése,
hogy az EB megnyi-
tóra meghívást ka-
pott Hoffman Pál
polgármester is.

jégcsarnok nyílt Tökölön
2021. december 26-án a nagyközönség előtt is megnyi-

totta kapuit a repülőtér tököli területén működő Jégcsar-
nok. A megnyitó napon Szél-Molnár Gábor a Szigeti Jég-
akadémia Sportegyesület elnöke, Kovács Zoltán, a Magyar
Jégsport Szövetség főtitkára, és Hoffman Pál Tököl polgár-
mestere Halásztelek vezetőivel, Szabó Tibor polgármester-

rel és Nagy Barnabás alpolgármesterrel köszöntötte a
jégsport szerelmeseit A nemzetközi méretű Jégdóm a sza-
badidős korcsolyázás mellett a jégtánc, a rövidpályás gyors-
korcsolya és jégkorong sportokra egyaránt alkalmas. A
megnyitás utáni hetek igazolták a várakozást, rengetegen
keresték fel a létesítményt.

Tovább korszerűsödött a sportcsarnok
A TELENIT Kft befejezte a Városi Sportkör kézilabda-

szakosztálya által készített sikeres TAO pályázaton nyert
LED-fal megvalósítását. A 27 évvel ezelőtt üzembe helyezett
eredményjelző mellé, pontosabban a másik végfalra mo-
dern LED-es eredményjelző kerül. A beruházás 8,45 m Ft,
amiből a Magyar Kézilabda Szövetség 5,9 m Ft-ot hagyott
jóvá, s amelyre a 30 % saját forrást, 2,55 mFt-ot  helyi és

VSK támogatásból fi-
nanszíroztuk. 

Márczy Gábor KSK
elnök

Hoffman Pál 
polgármester, 

szakosztályvezető
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elkészült a kisfaludy utcai jÁrda
Befejeződtek a Kisfaludy utcában a járdaépítési munkák.
A járda a játszótér kerítésvonalát követve teljes szerkezet-
építéssel, a Duna utca-orvosi rendelő közötti szakaszon va-
lósul meg.
A munkák elkészülte után biztonságosan megközelíthetővé
válik az iskola, óvoda, orvosi rendelő, játszótér és az újon-
nan épült bölcsőde is.
A beruházás során megépítésre kerül 30 m2 betontérkő
burkolat, mintegy br. 10.000.000 Ft értékben. A képviselő-
testület 2 mFt-tal kiegészítve az építést, az orvosi rendelő
előtti parkot is 

„jó a taPasztalat a hÁznÁl”
– sittlerakóból naPelemPark

A Képviselő-testület elfogadta Hoffman Pál polgármester
javaslatait a TOP-Plusz „Élhető települések”, illetve a TOP
Plusz pályázati felhívásokra. 
Az első pályázat a használaton kívüli hulladéklerakó kár-
mentesítését célozza.
Hoffman Pál polgármester szerint a többlépcsős feladat első
ütemében a mintegy 6,5 Ha terület megtisztítása, s depo-
náló prizma kialakítása szerepel. A prizmákon a rendezés
után szabadidősport helyszín alakítható ki, de ennél lénye-
gesebb, hogy a Csépi úttal párhuzamosan a szabályozási elő-
írásoknak megfelelően napelem park, esetleg iparterület lé-
tesíthető. A Képviselő-testület a pályázat kidolgozásával az
ajánlattevők közül a Projekt Expert Kft-t bízta meg. Az elő-
készítő tanulmány alapján 7,2m Ft költség elszámolható a
pályázatban, a pályázatírás és a sikerdíj összesen 3,2m Ft
költsége a 2022.évi költségvetésben került elfogadásra.

a naPsugÁr óvoda is 
megújulhat

Tököl Képviselő-testülete a Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra fejlesztési pályázat lehetőségét is ki
kívánja használni. Ebben a Napsugár Óvoda átalakítása,
tornaszoba kialakítása, csoport szoba bővítés szerepel. A
Képviselő-testületnek ehhez a programhoz pályázatkészítő
céget kellett kiválasztani, amely a Projekt Expert Kft. lett,
3,950 M Ft-os pályázatírási és sikerdíj költséggel. Az előké-
szítő tanulmány 7,6 M Ft összeg, ebben az esetben is elszá-
molható a programban. A bővítés építési terveit a HÁZ
PLUSZ Kft. készíti 5 M Ft + ÁFA költséggel.

A pályázatok leadási határideje 2022. január 13. volt. A meg-
lehetősen rövid határidők megfeszített munkát követeltek.
Bízunk benne, hogy pályázataink sikeresek lesznek, s Tököl
intézményfejlesztési és környezetvédelmi programjának
ezen feladatai megvalósulnak.
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Tájékoztató a tököli kick-Box életéről 
– Mi történt a Covid világjárvány megjelenése óta?

Az ötödik generációt építjük, aminek eredményességét nagyban befolyásolta a megjelenő vírus és az emiatt bevezetett
biztonsági korlátozások. A fő probléma az edzés helyszíneink bezárása volt, tavaly összesen 4 hónapig működött a 4 hely-
színes edzéslehetőség, ami biztosította a heti 5 edzés lehetőségét.A korlátozás mellett a versenyek is blokkolva lettek, azon
a négy versenyen, amit 2020-ban megrendeztek, indultunk és sikereket értünk el.

Sikeresnek mondhatjuk még a Tököl Város Gyerektáborában tartott nyári edzőtáborokat, ami a kemény munka mellett
mindig jó hangulatot jelent, és a motiváció emelését nagyban elősegíti.

Tavaly ősztől teljes korlátozás idején online és szabadtéri edzéseket tartottunk annak érdekében, hogy a folyamatosság
ne szakadjon meg, így érkeztünk meg az idei 2021–es év januárjához.
A szabályok értelmében csak leigazolt versenyzőkkel lehetett edzésmunkát végezni, ez nagyon lecsökkentette a létszámot
és mivel iskolákban lévő edzéshelyszínek továbbra is zárva voltak, külső erőforrás bevonásával a Taksony Szigeten lévő
edzőtermet kellett télen is használható helyszínné kialakítani. Itt a szülők és csapatunk megnyugtatása érdekében kéthe-
tente minden helyiséget fertőtlenítettünk, és szigorú protokollt vezettünk be a járvány terjedése ellen.
Tavasz folyamán szintén külső kölcsön felhasználásával egy edzőpavilont építettünk annak érdekében, hogy a közel 40
éves klubunkban tovább is folytatódjon ez a sikeres küzdősport.

Diákolimpia Európa kupa/Horvátország

Szlovák Open/Pozsony Országos bajnokság/Nádudvar
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2021. év céljai közé tartozott a megmaradt versenyzőink állandó rajtra kész állapotban tartása, a működés költségeinek
biztosítása és a létszám növelése.
A nyár végén elinduló versenyeken szép sikereket értünk el. Junior világbajnokunk Kolozsvári Kinga versenyzőnk ebben
az évben a felnőtt korcsoportba került, ahol a felnőtt magyar bajnokságon kedvenc szabályrendszerét meg is nyerte, így
magyar bajnok és egyben magyar válogatott lett. Sajnos a VB előtt Kinga megbetegedett, és emiatt nem vállalta a VB-n
való indulást.
Kolozsvári Enikőnk kor- és súlycsoportot váltott, ahol jól helytállt, ezüstérmeket szerzett, de még nem érte el a nemzetközi
szintet, de jövőre bízunk további fejlődésében.

Idén ősszel végre ismét megnyitottak az iskolák termei, sokat hirdettük edzéslehetőségeinket és köszönhetően edzéseinken
megjelentek Tököl ifjai.

Végezetült a támogatásért szeretnék köszönet mondani Tököl Város Önkormányzatának és két szponzorunknak, a Julius
K9 és OBO Bettermann cégeknek, akik továbbra is becsülik eredményeinket és erőfeszítéseinket.
További céljaink a klub utánpótlás létszámának növelése, és 2023. évben megünnepelni a megalakulásunk 40 éves évfor-
dulóját, valamint addig elkészíteni a „TÖKÖLI KICKBOX 40 éve” könyvet.
Köszönöm figyelmüket:

Gnyálin István 
SE elnök
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kormányzati fejlesztés
Okmányiroda helyett kormányablak 

Látványosan korszerűsödött a tököli közigazgatási épület, melynek átadására 2022.március 7-én került sor. A Pest megyében
is jelentősnek számító közigazgatási fejlesztés szinte felsorolhatatlan ügy személyes részvétel nélküli elintézését teszi lehetővé.
Az átadási ünnepségen dr. Domokos Péter miniszteri biztos, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Tarnai Richárd a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője mutatta be, illetve méltatta a munkához XXI. századi körülményeket teremtő beruhá-
zást. Hoffman Pál polgármester és dr. Bekk Mária köszönetét fejezte ki a döntéshozóknak és kivitelezőknek, s kiemelték,
hogy a szigetszentmiklósi járásban a szigetszentmiklósi kormányablak mellett a tököli a második, ahol teljesen megújult
környezetben várják munkatársaink holnaptól az ügyfeleket.

Hoffman pál polgármester beszéde a Tököli kormány-
ablak átadáson.
„Bízom benne, hogy az elmúlt 12 év békés, nyugodt munkája a
korszerű körülmények között is folytatódik.
Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget, külön köszöntöm
Domonkos Péter miniszteri biztos urat, s Dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott urat, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjét. Kö-
szöntöm Dr. Bekk Máriát, a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal ve-
zetőjét.
Amikor készültem erre az eseményre, eszembe jutott a latin mondás,
hogy minden könyvnek megvan a maga sorsa, története. Szerintem
a gondolat igaz minden épületre, de tágabban minden teljesít-
ménynek is megvan a maga története.
Örülök annak, hogy itt vagyunk ebben a közel 100 éves épületben.
Nekem egy kicsit elégtétel is, mert a helyhez különleges polgármes-
teri döntés fűz. Egy testületi ülés után abba a ritka helyzetbe ke-
rültem, hogy a testületi többség az én álláspontom ellenében döntött
az épület eladásáról. Miután ezt a város érdekeivel ellentétesnek
tartottam, felfüggesztettem az eladást, s az újratárgyalásig szem-
besítettem a képviselőket a közvéleménnyel. 
A döntést megváltoztatták, így 2001-ben, Tököl várossá válása
után megnyílt a lehetőség Okmányiroda és Gyámhivatal létreho-
zására ezen a helyen. Közmegelégedésre egy jól megközelíthető köz-
igazgatási központot alakítottunk ki a Polgármesteri Hivatal, a
Védőnői Szolgálat, s a Rendőrség bevonásával.
A mi életünkben nagy változást hozott a Szigetszentmiklósi Járás
és a Járási Hivatal létrejötte. Bevallom, tartottam is attól, hogy az
Okmányiroda a központosítás áldozatává válik. Hálás vagyok a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének Tarnai Richárd úrnak,
és Dr. Bekk Máriának a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal vezető-
jének, Tököl korábbi jegyzőjének, és természetesen György István

államtitkár úrnak, hogy a megszüntetés, áthelyezés helyett egy fan-
tasztikus, látványos korszerűsítés valósult meg. 
Nekünk 1990 óta célunk, hogy Tököl egy jóhírű, európai színvo-
nalú kertváros legyen. A keresztény, nemzeti értékrend alapján ho-
zott döntéseink, a városban történt fejlesztések, a sokszínű közösségi
élet mutatja, hogy jó úton járunk. 
Hiszem azt, hogy a közigazgatási fejlesztéseknek és az ezen a terü-
leten dolgozó munkatársainknak, így a Kormányhivatalban dol-
gozóknak is köszönhetően nagy mértékben nőtt, nő a város elis-
mertsége. Sokan megfordulnak itt, mert gyors ügyintézéssel, ba-
rátságos ügyintézőkkel találkoznak. 
Bízom benne, hogy az elmúlt 12 év békés, nyugodt munkája
folytatódik, most már a felújított, korszerű, XXI. századi kö-
rülmények között.
Köszönet jár mindenkinek, akinek ebben része volt, döntés-
hozóknak és kivitelezőknek egyaránt. Köszönöm Tököl és a
környék lakossága nevében!”

Tököl, 2022. március 7. 

A Kormányablak 2022. március 8-ától fogadja ügyfeleit
az alábbi ügyfélfogadási időben.
Hétfő: 8.00-18.00 Szerda: 11.00-19.00
Kedd: 8,00-16,00 Csütörtök: 8.00-16.00
időpontfoglalás
Kormányablakokba, okmányirodákba történő személyes
ügyintézéséhez gyorsan és egyszerűen foglalhat időpon-
tot telefonon keresztül is. a lefoglalt időpontban vára-
kozás nélkül kerül sorra. A telefonos ügyintézés nem
igényel regisztrációt.
Időpontfoglaláshoz hívja a 1818-as telefonszámot, a 3.1
menüt választva.
Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, abban az esetben
elektronikusan is foglalhat időpontot az okmányirodákba
az alábbi elérhetőségen: https://magyarorszag.hu/
A Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai a hatályos jogsza-
bályok alapján segítenek, információt kaphat arról, milyen
hivatalban intézheti az adott ügytípust, milyen személyes
iratok vagy más okmányok szükségesek hozzá, illetve – ahol
erre lehetőség van – időpontot is foglalhat rajtuk keresztül
a szóban forgó intézményhez. Mindez időt takarít meg
Önnek, és tervezhetővé teszi az ügyintézés folyamatát.



A Csepel-sziget s így Tököl is csodálatos fekvésű, hatezer éve folyamatosan lakott terület. Krisztus születése előtt az
V-VI. évezredben a vadászó-gyűjtögető életmódot itt is felváltotta az élelmiszertermelés. A településkezdemények fo-
lyók és tavak mellett jöttek létre. Ez a magyarázata annak, hogy Tököl határában a Dunától 600-800 méterre az ős-
korból kőkorszaki, a korai ókorból pedig rézkori, bronzkori és vaskori leletek kerültek elő. A leghíresebb tököli leletek
a Kr.e. 2800-2100 körüli évekből, a harangalakú edények korából származnak. Ez a harangedény-kultúra teremtette
meg a Kr.e. III. évezred közepén létrejött bronzkori civilizációnak, a nagyrévi kultúrának alapjait. Jelentős leletanyag
bizonyítja a Vatya kultúra (Kr.e.1950-1650) jelenlétét is. Az ásatások Csetneki Jelenik Elek „A Csepel-szigeti őskori te-
metők,  Kalicz-Scheiber „A tököli korabronzkori temetők” és Patek Erzsébet „A tököli koravaskori urnatemetők”-ről szóló
tanulmányai egészen a vaskorig vezetik a bizonyítékokat összegző régészek munkáit.
Szélesebb kitekintésben vizsgálva a dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája, a lengyeli kultúra, s a péceli (badeni)
kultúra befolyásolta a Tököl határában különböző korokban élők, s az itt temetkezők mindennapjait.

Az újkőkor korai
szakaszának 
kultúrái 
Magyarországon

1. Körös-kultúra
2. A dunántúli 

vonaldíszes 
kerámia 
kultúrája

3. Az alföldi 
vonaldíszes 
kerámia 
kultúrája

Az ország nyugati felén ki-
alakult újkőkori dunántúli
vonaldíszes kerámia kul-
túra települései és gazdál-
kodási módja a közép-
európai korai fölművelő
közösségek nagy egységé-
nek részeként fejlődött. Itt
a déli hatásra megindult
fejlődés erőteljes helyi ele-
mekből táplálkozott, és
nagy területen a délitől el-
térő, egységes, önálló szí-
nezetet nyert. Jellegzetes
edényművessége alapján
összefoglalóan szalagdíszes
vagy vonaldíszes edényeket
készítő nép kultúrájának
nevezzük. Erre a kultúrára
jellemző a települést és  a
művelhető területeket vál-
togató, irtásos földművelés,
és a nagycsaládi szerkezet
s az újkőkori viszonyokhoz
képest hatalmas méretű
gerendavázas nagycsaládi
házakkal. 

A péceli (badeni) kultúra
népcsoportjainak tárgyai
több helyen kerültek elő.
Kis méretű házaik alakja
és jellegük változatos. A
felszínen épült téglalap
alakú házaktól az ovális
kunyhókig többféle ház-
formát ismerünk. A pé-
celi (badeni) kultúra ide-
jén terjedt el tömegesen
a halotthamvasztás. Va-
lószínű, hogy a trójai
kultúrával állott kapcso-
latban a népcsoport,
amely hazánkba jutott
a rézkor végén, nagy-
szerű alkotásokat hozva
létre.

A rézkor kultúrái
Magyarországon

1. Tiszapolgári 
kultúra

2. Bodrogkeresztúri
csoport

3. Ludanicei csoport
4. Balatoni csoport
5. Péceli (badeni) 

kultúra

Tököl az időszámítás előtt
Részlet Hoffman Pál Tököl a történelemben című, közeljövőben megjelenő könyvéből

Melléklet



TöKöL Az IDőSzáMíTáS ELőTT

1976-ban éppen száz éve volt, hogy Tökölön előke-
rültek az első magyarországi harangedények. Cset-
neki Jelenik Elek munkássága által hamarosan
Európa-szerte ismertté váltak a tököli temetők.
Sokat mond jelentőségükről, hogy bemutatásukra
a budapesti európai régészeti kongresszuson került
sor. Csetneki Jelenik Elek 1879-es tanulmányának a
címe A Csepel-szigeti őskori temetők. Évtizedeken
keresztül idézték a kutatások eredményeit, mert a
1960-as évek nagyobb építkezéséit megelőzően
nem kerültek elő hasonló leletek Magyarországon.

A cserépedények jellegében lényeges különbségek
vannak. A díszítmények egész oldalt körülfutó vona-
lait szabad kézzel készítették. A készítők ügyességét
jelzi, hogy szabályosságuk szinte a korongozásra utal.
Díszítésük a túlterheltségig változatos. Mindennapi
használatuk nehezen képzelhető el. A párhuzamos
vízszintes mezőkre osztott felületnek csak két-három
csíkja mutat eltérő mintát, a többi csík recitativo-
szerűen, ritmusosan csekély változatossággal ismét-
lődik. Valamennyi edényen a külön mintát mutató
csík változatossága akkora, hogy az e fajta húsz edény
közül kettő sem egyforma.



Schreiber Rózsa a 100 éves jubileumra írt, s Cset-
neki Jelenik Elek emlékének ajánlott tanulmánya a
tököli ásatások eredményeiről a korábbinál ponto-
sabb képet alakít ki.
Ennek köszönhetően a tököli temetők rítusával
kapcsolatos korábbi megállapításokat ma már nem
fogadják el mérvadónak. Az újabb ásatások sok
helyen tették lehetővé a hiteles megfigyeléseket.
Ezekből az következtethető, hogy csupán a sírok
1/8 — 1/10 része tartalmazott csontvázas temetke-
zést. Tökölön is fel kell tételeznünk szórthamvas
temetkezéseket és sokkal több urnás temetkezést,
mint amiről Csetneki megemlékezik. 

Csetneki Jelenik Elek térképeit, s a tárgyakat ta-
nulmányozva átértékelődik a száz évvel korábbi
megállapítások egy része. A harangedényeket az
északi temetőből származóknak tartják, a 43. sírt
a Vatya kultúra körébe sorolják, a 17-18. sír urnáit
pedig a nagyrévi kultúra fiatalabb stádiumába he-
lyezik. Schreiber Rózsa valószínűsíti, hogy a tököli
II. temető sírjai három korszakot képviseltek:
a harangedény kultúra, a nagyrévi kultúra és a
Vatya kultúra sírjait bolygatta meg a gátépítés. A
tököli leletanyag legújabb értékelése szerint a jel-
legzetes harangedényekhez tőrök, csuklóvédők, dí-
szítetlen kerámiák kapcsolódnak. 

TöKöL A TöRTÉnELEMBEn



TöKöL A TöRTÉnELEMBEn

A Magyar nemzeti Múzeum régiségtárának vezetője 1869-től Rómer Flóris nagyváradi
kanonok, a magyar régészet atyja volt. A tököli temető anyagának szétválasztását s lel-
tározását a Magyar nemzeti Múzeum Régészeti osztályának őskori csoportja végezte. 

A Csepel-sziget nyugati oldalán a nagy-Duna hatalmas áradása 1876-ban elöntötte
a szigetet. A víz lefolyta után a Méregyháza nevű ártéren cserépedényeket, valamint
agyag és bronz tárgyakat talált Plausin Imre tököli lakos, melyeket a Magyar nemzeti
Múzeum vett át tőle.

1876-ban Tököltől Szigetújfaluig nyolc kilométer hos-
szú védgátat építettek, a Dunával párhuzamosan 600-
1000 m távolságra. A földet a töltés mellől szedték ki.
A munka egész vonalán, bronz-, vas- és római kori
edények, tárgyak kerültek elő. Különleges eseményt
azonban három őskori temető felfedezése jelentett.
Ezekben a fiatal régész Csetneki Jelenik Elek több száz
sírt talált.

Az 1876-os árvizet követően két tököli temetőből olyan leletek kerültek elő, ame-
lyek a nemzeti kutatás figyelmét a kora bronzkori harangedény-kultúrára irányí-
tották. A jellegzetes vörös festésű zónás, pecsételt mintázatú harangedények füllel
vagy fül nélkül a Budapest környékére érkezett népesség jellegzetes leletei. Tö-
kölön kívül sehol nem kerültek elő talpas tálak félgömb alakú tálrésszel, vízszintes
peremmel, kis füllel. Talprészük csonka kúp vagy csonka gúla. Felületüket díszítés
nem borítja. A leletek egy része hazai és külföldi gyűjteményekben van. nyíregy-
háza, Debrecen, Székesfehérvár mellett a British Múzeumba, Berlinbe, és a Bécsi
naturhistorisches Múzeumba is kerültek tárgyak a tököli ásatásokból. 1920-ban
a nemzeti Múzeum vörös edényt ajándékozott a groningeni múzeumnak. 

Ma már tudjuk, hogy a Csetneki Jelenik Elek által öt nap alatt feltárt három temetőből az első kettő a harangedény-
korabeli népek tököli tárgyait tartalmazza, a harmadik, legdélebben fekvő pedig a Vatya kultúra körébe tartozott.

Rómer Flóris 1815-1889

Tökölről Szigetújfalura vezető út

Vörös festésű zónás, pecsételt mintázatú harangedény-másolatok ma megtekinthetőek
a tököli Helytörténeti Múzeumban


