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„Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő”
(Kövér László)

Növekvő és gyötrő bizonytalanságokkal terhelt mindennapjainkban van néhány megnyugtató bizonyos-
ság mindannyiunk számára: az egyik ilyen az egyén, a család, a település, országunk és az európai
földrész egészének sorsára nézve: ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő – fogalmazott
Kövér László, az Országgyűlés elnöke július 20-án Tökölön, ahol minibölcsődét adott át.
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Ígérünk és teljesÍtünk
Hoffman Pál polgármester köszöntője a Minibölcsőde avatásán 

Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelent vendéget!
Külön köszöntöm Kövér László urat a Magyar Országgyű-
lés elnökét.
Elnök úr látogatásai mindig nagy örömöt jelentenek ne-
künk, mert mindig Tököl gyarapodásához kapcsolódnak.
Nemcsak azért, mert részt vesz az eseményeinken, hanem
mert mindig számíthatunk segítő figyelmére. Így volt ez
már több mint húsz éve a várossá válás folyamatában, az-
után a Fő utcai aszfaltozás idején, majd a Városi Bölcsőde
avatásakor.
Köszönjük elnök úr figyelmét, most a Minibölcsőde átadá-
sánál is.
Van egy ismert mondás: „A dolgok megvalósulásának kez-
dete, hogy gondolunk rájuk.”
Ismerve a tököli családok helyzetét, s keresve a lehetősége-
ket természetesen a Minibölcsőde építési pályázatra is
azonnal rákészültünk. Sipiczki Zoltán tervezővel, Kánai
Gergely projektmenedzserrel, Gaál Ágnes jegyzővel terve-
ket, sőt a mai kornak megfelelően 3D-s modellt is készítet-
tünk.
A céltudatos, átgondolt munka a Képviselő-testület számára
könnyebb felelőségvállalást tett lehetővé. 
Köszönöm a Képviselő-testület és a bizottságok tagjainak
és Pest Megye Önkormányzatának, hogy a költségvetés biz-
tosításával és a kivitelező kiválasztásával megadták az esélyt
erre a beruházásra.
Mi úgy dolgozunk, hogy ígérünk és teljesítünk. Szerencsére
nem csak mi vagyunk így, hanem a MK Unit Kft. tulajdo-
nosa Murvai László úr is. Köszönet jár neki, munkatársai-

nak és mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ez a
szép épület a színvonalas tervek alapján, a szerződésben
vállalt áron, kiváló minőségben, határidőre elkészült.
Természetesen köszönöm a Polgármesteri Hivatal és a Böl-
csőde vezetőinek és munkatársainak odaadó munkáját is.
Most egy ciklus félidejében vagyunk. Kerékpárút- és járda-
építés, csapadékvíz-elvezetés, sportcsarnok, sportklubház,
kormányablak, iskolai felújítás és most már a Minibölcsőde
építése is a hátunk mögött van.
Jogosan érezzük, hogy a sikerek erősítenek bennünket.
Ígérjük, hogy a Napsugár Óvoda bővítését, a további út-és
járdaépítési feladatokat is meg fogjuk oldani. 
Mert, ahogy korábban mondtam: Ígérünk és teljesítünk!
Köszönöm Kövér László úrnak az országgyűlés elnökének,
Bóna Zoltán képviselő úrnak s mindannyiuknak, hogy osz-
toznak örömünkben. 
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„Ha van gyerek, van jövő, Ha nincs gyerek, nincs jövő” 
kövér lászló avató beszéde

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Tisztelt Hölgyeim és
Uraim!
Növekvő és gyötrő bizony-
talanságokkal terhelt min-
dennapjainkban van né-
hány megnyugtató bizo-
nyosság mindannyiunk
számára. Az egyik ilyen bi-
zonyosság egyaránt létező
az egyén, a család, a telepü-
lés, országunk és az európai
földrész egészének sorsára
nézve: ha van gyerek, van
jövő, ha nincs gyerek, nincs
jövő.

Ma azért vagyunk együtt, mert Tökölön van gyerek, tehát
van jövő, és ugyan most csak egy minibölcsődét avatunk,
de az örömünk mégis nagy.
Különös elégtétel, hogy éppen ebben a városrészben avat-
juk ezt a bölcsődét, hiszen – és ezt a helyieken kívül mások
talán kevesen tudják – Tökölön hosszú évtizedeken keresz-
tül itt volt a szovjet megszálló csapatok laktanyája, és 1956-
ban itt tartóztatták le a ma-
gyar kormány Maléter Pál ve-
zette tárgyalódelegációját. A
rendszerváltoztatás három
évtizedének szemmel lát-
ható, kézzel fogható eredmé-
nye, hogy a környékén ma
egy új, kertvárosias település-
rész magyar családoknak ad
élő otthont. 
Tisztelt Ünneplő Közösség!
„Minden újszülött gyermek
azt az üzenetet hordozza,
hogy az Isten még nem vesz-
tette el bizalmát az emberek
iránt.” 2014-ben idéztem itt Rabindranáth Tagore gyö-
nyörű gondolatát, s nem tudtam megállni, hogy ma meg
ne ismételjem.
Nyolc esztendővel ezelőtt is bölcsődét avattunk Tökölön –
de hála Istennek, ismét szükség van rá! Több férőhelyre
volt szükség, hiszen több gyermek születik ebben a város-
részben, s nem várható el, hogy akinek a maga élethelyzete
miatt bölcsődébe kell adnia a gyermekét, még külön fél
órát utazzon ezért mindennap. Gratulálok az önkormány-
zatnak, hogy a tököliek lélekszáma gyarapodásából fakadó
örömteli kihívásnak eleget tudott tenni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi hiszünk abban, hogy a tör-
ténelemnek nem célja, hanem értelme van. Ez pedig nem
más, mint hogy azt a földdarabot, azt a kultúrát, azt a kö-
zösséget, amelyet Isten nekünk rendelt, megvédjük, meg-
őrizzük, és tovább adjuk az utánunk jövők számára.
Egy nemzet életereje a demográfiai mutatóiban tükröződik
a legélesebben. A demográfia becsaphatatlan, szigorú, de
igazságos tudomány, amely nem fogad el mentő körülmé-
nyeket, történelmi magyarázatokat, ideológiai mellébeszé-

léseket, csak idősíkokat és tényszámokat ismer, az élet és a
halál tényszámait. Egy felelős állam és egy felelős politika
tudja a helyét ebben a helyzetben: nem adunk életvezetési
tanácsokat az embereknek, nem mondjuk meg, hogyan él-
jenek, mikor, hogyan és hány gyermeket vállaljanak. Amint
azt sem mondjuk, hogy mosás helyett hogyan szellőztessék
a ruhájukat, vagy hogy hány pulóvert húzzanak fel, ha nincs
fűtés a lakásukban, mint ahogyan ezt Brüsszelből üzenik az
európaiaknak azok az uniós politikusok, akik romba döntik
Európa energetikai biztonságát, s akik fontosabbnak tart-
ják, hogy idegen kultúrák fiainak bevándoroltatásával és a
magukat nemileg némileg bizonytalannak érzők számára
kötelezően elkülönítendő mellékhelyiségekkel tegyék szí-
nesebbé és szabadabbá az európaiak életét, semmint hogy
egyáltalán megőrizzék Európát az itt őshonos népek hazá -
jaként.
2010 óta a felelős magyar politika számára viszont nincs
magától értetődőbb és nemesebb küldetés, mint hogy békés
eszközökkel biztosítsa mindazt, amiért az előttünk járó
nemzedékek az Árpádoktól a Hunyadiakon, a Zrínyieken,
Rákócziakon, a márciusi ifjakon át a pesti srácokig a vérük
és életük feláldozására is készek voltak – azaz, hogy Ma-
gyarország magyar ország maradjon. A kormány az elmúlt
tizenkét évben mindent megtett azért, hogy nemzetünk

visszanyerje a demográfiai
mutatókban is mérhető és ki-
fejezhető életerejét, hogy le-
hetőségeink szerint társadal-
milag megkülönböztetett
módon elismerjük és gazda-
ságilag kiemelten támogas-
suk a magyar életerő legfon-
tosabb letéteményeseit: a ma-
gyar családokat. 
Mindenkit abban a helyzet-
ben igyekszünk segíteni, ami-
ben éppen van. GYES,
GYED, főállású anyaság, csa-
ládi adókedvezmény, CSOK,

babaváró hitel, iskolai étkeztetés, tankönyvtámogatás, Er-
zsébet tábor – mindegyik egy-egy élethelyzetben, egy-egy
életállapotban segít.
Segítenünk kell abban, hogy a nők – ha úgy döntenek – ott-
hon tudjanak maradni gyermekeikkel, ameddig csak lehet.
De segítenünk kell abban is, hogy ha a nők szülés után úgy
döntenek, vissza akarnak menni dolgozni, ezt is szabadon
megtehessék. A bölcsőde erre a személyes élethelyzetre ad
választ. Azok számára segítség, akiknek dolgozniuk kell:
biztonságos, jó környezetet ad a legkisebb gyermekeknek.
A magyar állam komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy a
bölcsődei ellátás mindenki számára elérhető legyen. Ho-
gyan is állunk most? A szolgáltatói nyilvántartás 2022. július
18-i adatai szerint a bölcsődei ellátást nyújtó férőhelyek
száma országosan 56 681 – 2010-ben 32 ezer volt. Most 951
településen érhető el a bölcsődei ellátás a családok számára
– 2010-ben 326 településen volt. Pest megyében 124 telepü-
lésen 7709 bölcsődei ellátást nyújtó férőhely működik –
2010-ben 2911 működött 44 településen. Tökölön 80 böl-
csődei férőhely van – ebből önkormányzati fenntartásban
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működik 40 bölcsődei ellátást és 16 mini bölcsődei ellátást
biztosító férőhely. 2010-ben 20 férőhely volt: négyszer annyi
áll most rendelkezésre.
Sok ez, vagy kevés? Ahonnan indultunk és ahová eddig elju-
tottunk, az kemény munka szép eredménye. Ám ennél is fon-
tosabb, hogy mire van még szükség? Az a 126.607.000 forint,
amelyből ez a minibölcsőde létrejött, s amelyből 75.000.000
forintot a pályázati támogatás tesz ki, egy egész városrész szá-
mára oldja meg most a bölcsődébe járás lehetőségét. Most
úgy tűnik, itt Tökölön egyelőre elég lesz a férőhelyek száma.
A 2021-2027 közötti fejlesztési időszakban további jelentős
összegű hazai és uniós pályázati források állhatnak rendel-
kezésre bölcsődefejlesztésre, melynek köszönhetően az egész
országban nő a helyben biztosított ellátások száma. Ezekben
a napokban Pest megyében nagyjából 3 ezer új férőhely ki-
alakítása van folyamatban annak érdekében, hogy a fiatal
családok életében a lehető legtöbb anyagi akadályt sikerüljön
eltávolítani a vágyott gyermekek megszületése elől.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mindaz, ami most a világban, különösen tőlünk keletre tör-
ténik, különös fénytörésbe állítja a mai találkozásunkat. Mi-
közben borzalmas háború zajlik a szomszédunkban, s e há-
ború következményeként kontinensünkön pusztító erejű
gazdasági válság van kibontakozóban, mi itt most egy új
bölcsődét adhatunk át.
Bölcsődét, óvodát, iskolát az épít, aki hisz a jövőben. Aki
hisz abban, hogy a gyermekeinek van jövője. Aki hisz benne
és mélyen meg is éli, hogy a béke az egyetlen járható út az
életben: csak így juthatunk előre anyagiakban, és – ami
ennél sokkal fontosabb! – csak így élhetünk teljes életet sze-
retteink körében!

Azért kell dolgoznunk, hogy a magyar embereknek legyen
békében megélt, gyarapodó jövője a szülőföldjükön. A
gyermekeink holnapjáért viselendő felelősségben osztoznak
az állam, az önkormányzatok és a helyi közösségek. Ha az
együttműködés megvan, a legnehezebb időkben is eredmé-
nyesek tudunk lenni.
Ma itt, Tökölön megint előre tudtunk lépni, és meg tudtuk
oldani néhány család gondját. Köszönjük Polgármester
úrnak és mindenkinek, aki részt vett az épület, és aztán a
gyerekekre vigyázó szakmai közösség felépítésében!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Eljön az idő, amikor újra béke lesz Európában, és a világ
figyelmének központjába a következményekkel való küzde-
lem kerül. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de azt már
tudjuk, hogy keserves áron fog mindez bekövetkezni.
Akik a nagyhatalmi erőpolitika játszmáit irányítják, újra
meg fogják érteni, hogy milyen felmérhetetlen pusztulással
és szenvedéssel jár a háború, s hogy végső soron egy hábo-
rúnak csak vesztesei vannak. 
Addig azonban nekünk, magyaroknak meg kell őriznünk
a magunk békéjét.
A mai nap is itt, a tököli új minibölcsődében pontosan azt
mutatja, hogy van miért – van kikért – dolgoznunk, küzde-
nünk és helytállnunk!
Legyen béke, szabadság és egyetértés Európában és a ha-
zában! Legyen még több magyar gyermek Tökölön és
szerte a Kárpát-medencében! Nekünk pedig adjon az Isten
elég erőt és bölcsességet, hogy gondoskodhassunk az em-
berhez méltó jövőjükről!
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kegyelmi találkozás
Nagy várakozás előzte meg Böjte Csaba testvér tököli látogatását. Az est a Csaba testvér által patronált diákok mintegy 50
fős csoportjának előadásával, táncokkal, versekkel kezdődött, majd Csaba testvér gondolataival ismerkedhetett meg a több
száz hallgató. 
A személyes, közvetlen előadást szinte zarándoklatként élhették át azok, akik nyitottak az együtt gondolkozásra hitről, ma-
gyarságról, szeretetről, összetartozásról. A záró Miatyánk közös imádkozása valóban kegyelmi találkozássá tett az estét.

„Jézus nem sima imádókat akar, hanem azt szeretné, hogy kettesével-hármasával el-
menjünk, és jót tegyünk, éljük az Ő szeretettel teljes életét napról napra, és megtapasztal-
juk, hogy milyen jó az Ő képére, hasonlatosságára átalakulni, szeretetben élni, szeretetté
válni. Ő nem térdre kényszerített alattvalókat akar, hanem azt akarja, hogy az Ő öröme,
boldogsága a mi örömünk, boldogságunk legyen. Ő azt akarja, hogy vele egy asztalhoz
ülve társai legyünk a világ továbbteremtésében.

Mindannyian találkoztunk már olyan emberekkel, akik nagyon meg voltak győződve
a maguk igazáról, és azt elég fennhangon, triumfálva hirdették.

Nagyon sokszor a mindennapokban olyanok miatt kesergünk, mérgelődünk, vagy örülünk
lelkesen, amik igazából nem lényegesek.

Ha az ember olyan nehéz helyzetbe kerül, hogy nem látja a kiutat, olyankor is Istenhez
kell fordulni, és kérni kell, hogy segítsen.”

Pilinszky János írja: …”Kimondhatatlan jól van, ami van. Minden tetőről látni a
napot.”

„Minden tetőről látni a napot”
részlet Böjte Csaba előadásából
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Csattanós választ adott a tököli közösségek és nemzetiségek
napjának sikere a rendezvények miatt fanyalgóknak.
Az utóbbi két, járvánnyal terhes év után ismét önálló ren-
dezvényként, régi fényében ragyogott a Tököli Közösségek
és Nemzetiségek Napja.
A rendezvényen részt vettek a Tököli Horvát, Német és
Szerb Nemzetiségi Önkormányzatok, a Tököli Gazdák Va-
dásztársasága, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, a Tököli Pol-
gárőr Egyesület valamint a Rác Férfikórus.
Az ízletes ételek kóstolója után 16 órakor nemzetiségi
együttesek bemutatója következett, a:

- Takser Spatzen Zenekar (Taksony)
- Horvát Óvoda
- Szivárvány Óvoda
- Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola
- Érdi „Igraj kolo” Hagyományőrző Együttes
- Tököli Hagyományőrző Együttes

- Tököli Délszláv Együttes
- Paja Zarić Együttes (Szerbia)
- Milomir Petrović Együttes (Szerbia)

programjából különösen az utóbbi két vendég együttes
emelkedett ki.
A napot a Csiga Band muzsikája zárta.
Szép létszámú közönség láthatóan igen jól érezte magát,
bebizonyosodott, hogy Tökölön nem idegenek programjait
kell másolni, hanem a saját hagyományainkat kell tovább
éltetni. Bevált az a kezdeményezés is, hogy a gyerekekre
mindig gondolunk, így a Lovasnapon is, s a közösségi
napon is volt ugrálóvár, kocsikázási lehetőség. 
A június 6-i Gyermeknapon ez a kínálat tovább bővült.
Egész napos játszóház, kézműves foglalkozás, hintózás, kis-
vonat, légvár, s 14 órától pünkösdi programok várták a gye-
rekeket és felnőtteket. 18 órától az Alma együttes fellépése
zárta a napot.

nemzedékről nemzedékre, nemzetségről nemzetségre
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játszÓtér karBantartás
Ebben az évben eddig közel 5 MFt-ot fordított a Polgár-
mesteri Hivatal az elhasználódott, megrongált játszóterek
rendbehozatalára.
A Piac téri, a Polgármesteri Hivatal mögötti, s a Széchenyi,
Kun utcai játszóterek mellett a Papp Károly téren és a Pesti
úti lakótelepen váltak biztonságosabbá a gyerekek kedvelt
helyszínei. 

elkészült a kisfaludy utcai járda
Befejeződtek a Kisfaludy utcában a járdaépítési munkák.
A járda, a játszótér kerítés vonalát 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 

lendületes járdaéPÍtés
Erős az évkezdet a
beruházási munká-
kat tekintve. A Pesti
úti lakótelepen el-
készült a Kisfaludy
utcai járda és az or-
vosi rendelő előtti
park is rendezetté
vált.
A város belső utcáin
is folyik a munka. A
Táncsics utca jobb
oldali részén elké-
szült a járda. Jelen-
leg a Dózsa György
úton folynak a mun-
kálatok, s az Akácos
út-Kossuth Lajos út
közötti rövid sza-
kasz épül.

széPülő Parkok, közterületek
Lendületesen folyik a város zöld területeinek rendezése. A
fűnyírás nyomán látványosan egységessé váló központi vá-
roskép mellett a parkok is szebbé váltak. Egyes helyszíneken
egyedi munkálatok is folytak. A Vásár tér rendezettségével
kiváló helyszíne volt a Lovas és Családi Napnak. Megtör-
tént a Vásár téri temető határoló sövényeinek ültetése, s a
napokban sor kerül a tuják kiültetésére is.
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a szennyvÍztisztÍtÓ kaPacitás-BővÍtésének 
ügyéBen egyeztető tárgyalást 

tartottak tökölön
Hoffman Pál polgármester a Tököli Polgármesteri Hiva-
talba hívta a tököli szennyvíztisztító tulajdonosi körét, a
bérlőket, s az üzemeltető Fővárosi Vízművek vezetését, a
szennyvíztisztító fejlesztésével összefüggésben. Szigetszent-
miklóst Szentgyörgyi József képviselte.
Hoffman Pál fontos fejleményként értékelte, hogy Szigetúj-
falu polgármestere, Paulheim Vilmos és Szigetcsép polgár-
mestere Tóthné Kriszt Judit nyilatkozatukban a további
együttműködés igényét erősítették meg. Fáki László Sziget-
halom és Szabó Tibor Halásztelek polgármestere egyetér-
tett Hoffman Pál polgármester javaslatával, melynek a lé-
nyege, hogy a várható pályázati kiírásokra az együttműkö-
dést kiszélesítve Szigetszentmiklóssal közösen készüljenek
fel.
A szükséges dokumentumok elkészítéséhez a tulajdonos te-
lepüléseknek kell forrást biztosítaniuk, de bíztató, hogy a
Fővárosi Vízművek a költségmegosztásra is lehetőséget lát.

sokan voltak kÍváncsiak 
a szennyvÍztisztÍtásra

Jól sikerült a Fővárosi Vízművek által a Tököli Szennyvíz-
tisztítóhoz szervezett Nyílt Nap. 
A több tucat látogató főleg a délelőtti órákban járta végig a
telepet. A szakszerű tájékoztatás során az érdeklődők meg-
ismerkedtek a szabálytalan használat következményeivel, a
települések különböző összetételű szennyvízének kezelési
lehetőségeivel, s fejlesztési szükségességével. A tanulságos
nap a térségi együttműködés fontosságát erősítette meg.

HelyreállÍtott HulladékszállÍtás
A hulladékszállítással kapcsolatban tapasztalt problémák és
a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett bejelentések alapján
tájékoztatjuk a tökölieket a kialakult helyzetről, s a kifogás-
talan szolgáltatás visszaállítása érdekében tett lépésekről.

1. A hiányos szolgáltatást megtapasztalva természetesen
jeleztük a szolgáltató felé a helyzet elfogadhatatlansá-
gát.

2.A munkaerő problémáik áthidalásáig türelmünket kér-
ték.

3. A folyamatossá vált probléma miatt Hoffman Pál pol-
gármester telefonon, személyesen és írásban indítvá-
nyokat tett, s a polgármesteri hivatal vezetése felmérte
az esetlegesen szükségessé váló szolgáltatóváltás lehe-
tőségeit. 

4.A változás lehetséges az Érd és Térsége Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláson belüli
változtatással, illetve a jelenlegi szerződés alapján a
szerződés felmondására december 31. napjával kerül-
het sor, amennyiben azt a képviselő-testület 6 hónap-
pal korábban 2022. június 30-ig megteszi.

A felelősségteljes döntés érdekében természetesen szüksé-
ges a lehetőségek és az esetleges következmények pontos
felmérése. A szolgáltató legutóbbi ígérete szerint 2022.
május végére a tököli hulladékszállítási szolgáltatást saját
munkavállalóival helyreállítja. 

2022. május 23.
Hoffman Pál
polgármester

üteMterv az új BeruHázásokra
Megtartották az első megbeszéléseket a két, összesen 1 mil-
liárd Ft nagyságrendű beruházással kapcsolatban. A Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai, Hoffman Pál polgármester,
Kánai Gergely projektmenedzser és Sipiczki Zoltán főépítész
a sittlerakó rekultiváció és a Napsugár Óvoda költségtervei-
ről, a szükséges közbeszerzési eljárásokról, a várható mun-
kakezdésről, a programok befejezési határidejéről, s az óvo-
dával összefüggő szervezési feladatairól egyeztettek.
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folytatÓdÓ együttMűködés a gazdákkal,
vadászokkal

Mezőgazdasági és vadászati témákban egyeztetett Hoffman
Pál polgármester Gabara Jánossal a Pest Megyei Agrárka-
mara tököli tagozatának vezetőjével, aki egyben a Tököli
Gazdák Vadásztársaságának elnöke is. A megbeszélésen szó
esett arról, hogy Gabara János képviseli a tököli gazdákat
a közelgő Pest Megyei Agrárkamarai választáson. Mindket-
ten fontosnak tartották a Tököli Gazdakör megújulását, s
a gazdák és vadászok szerepét a város külterületi környe-
zetének megóvásában. A két közösség számára együttesen
szervezett találkozások, takarítási akciók a korábbi években
sikeresek voltak, így folytatásuk érdeke a külterületeket
használóknak, de a város minden lakójának is.

világszÍnvonalú géPek, világszÍnvonalú
szervizHálÓzat tökölön

A mezőgazdasági gépeket forgalmazó és szervizelő tököli
vállalkozás a Novara csapata nagyszabású rendezvénnyel
erősítette helyzetét a piacon. A Massey Ferguson Experi-
ence rendezvényükön csúcstechnológiát jelentő gépeket
próbálhattak ki az érdeklődők. A profi módon megszerve-
zett több napos bemutatón az ország legkülönbözőbb tájai-
ról érkeztek vendégek. A gépek kipróbálása mellett a csa-
ládias hangulat, mégis profi tájékoztatás és vendéglátás re-
mélhetőleg nemcsak kellemes emléket, hanem szakmai
sikert is jelent. A külföldi vendégekkel találkozott Hoffman
Pál polgármester, aki gratulált a kiváló, Tököl jóhírét nö-
velő eseményhez

újaBB sPortsiker
Márczy Gábor a Tököli VSK elnöke használatba állította a
kézilabda szakosztályhoz érkezett TAO támogatásból vásá-
rolt 9 személyes Ford Custom márkájú kisbuszt. A jármű
11,4 m Ft- ba került. A szakosztály vezetés Hoffman Pál
elnök és Tádics Mátyás, Ágics Antal, Marosi Rita és Balogh
Attila tagok sikeres működése nemcsak a csapatok eredmé-
nyeiben, az utánpótlás létszám növekedésében, hanem a
versenyzési körülmények javításában is megmutatkozik. Ko-
moly eredmény, hogy már az idei pályázatunkat is elbírál-
ták, ebben a Tököl VSK kézilabda szakosztály számára 31
MFt TAO támogatási lehetőséget biztosít az MKSZ. „Hab a
tortán”, hogy ebből még egy kisbusz vásárlására is kaptunk
lehetőséget.

Hoffman Pál polgármester, 
szakosztály elnök
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jános vitéz
Nagy siker volt a Művelődési Központ által szervezett János
vitéz című, két felvonásból álló színházi előadás.
A darabot közel 400 iskolás korú gyermek nézte meg, hiszen
a mű általános iskolai tananyag, így kapcsolódik az oktatás-
hoz.
A gyerekek nagyszerű prózai és zenei élménnyel gazdagod-
tak, s mint a fotók mutatják, igen jól szórakoztak

neM leHet elég korán kezdeni 
a közlekedésre nevelést az ÓvodáBan

Közel 100 óvodás „szedte szét” a település körzeti megbízott-
ját. Az egyik leghálásabb feladatot arcán széles mosollyal ab-
szolválta az egyenruhás. Turnéra indult a tököli körzeti meg-
bízott 2022. május 11-én. A Közlekedési Kultúra Napja alkal-
mából két óvodát is meglátogatott a településen. A Napsugár
illetve a Horvát Óvoda apróságai aktívan kivették részüket a
feladatokból, ha kellett figyeltek, vagy éppen a sziréna gomb-
ját nyomogatták, miközben a többiek az általuk megálmo-
dott kompozícióba rendezgették a rendőri felszerelést.
A helyes és biztonságos közlekedésre nevelést nem lehet elég
korán elkezdeni, és a kicsikhez is meg lehet találni a mód-
szert, hogy a téma érdeklődővé tegye őket. Aznap kíváncsis-
kodásban nem volt hiány, ahogy a kerékpáros ügyességi ver-
seny, úgy a közlekedési jelzőtáblákkal való ismerkedés iránt
sem apadt az érdeklődésük.

Persze, a szabályos közlekedésre tanítás után, a találkozások
végére tartogatott „szabad foglalkozás” vitte el a pálmát, ami-
kor birtokba vehették a rendőrautót és összefogdoshatták a
teljes felszerelést.

160 Mft a tököli oktatás korszerűsÍtésére
nyugodt körülMények között folyik 

a tanÍtás
Dr. Pálos Anna-
mária, a Sziget-
s z e n t m i k l ó s i
Tankerületi Köz-
pont igazgatója,
Hoffman Pál
polgármester,
Schreiner Zsu-
zsanna tagintéz-
mény-vezető és
Giczi Miklós is-
kolaigazgató ve-
zetésével tekin-
tették meg a
Pesti úti lakóte-
lepi iskola fej-
lesztéseit. 
A Tökölön lévő,
a Szigetszent-

miklósi Tankerületi Központ fenntartásában működő Weö-
res Sándor Általános Iskolában a 2021. évben beruházási, fel-
újítási kiadások terhére összesen 160 MFt-os fejlesztés való-
sult meg az intézményben. A vezetési tapasztalat 50 MFt-os
önkormányzati kiadás helyett 160 MFt-os forrásbevonást
eredményezett.
Az eszközbeszerzések mellett a digitális oktatási lehetőségek
fejlesztése érdekében két digitális táblát is kapott az intéz-
mény. A Pesti úti lakótelepen a Kisfaludy utcai tagintézmény-
nél öltözők és vizesblokk felújítása mellett fűtéskorszerűsítés,
parkolóépítés valósult meg. Egy minden igényt kielégítő ját-
szóhely is készült az iskola udvarában.
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„tökölre, a tököliekre Mindig leHet száMÍtani”
Csurcsia István nagyszerű ötletének, szervező munkájának,
s Halász László igazgató közreműködésének köszönhetően
nagy sikerű koncertre került sor a Művelődési Központban.
A bevételt, s a befolyó szponzori támogatásokat teljes egé-
szében kárpátaljai magyar családok megsegítésére ajánlot-
ták fel. A koncerten fellépő tököli zenekarok
Kolo, Apollo-X, Rock-Onok, Benetton Band nemcsak térí-
tés nélkül játszottak, hanem adakoztak is. A koncert, mely-
nek fővédnöke Hoffman Pál polgármester volt, a szórakoz-
tatás mellett a szeretet és a segítség jelképévé is vált.

Hosszú idő után léptek fel újra az Ivancsics Ilona és Szín-
társai színház művészei Tökölön. A szentendrei bemutató
másnapján Tökölön mutatták be a Kilépőkártya című
előadásukat. Az Urmai Gabriella regényéből készült mű

Brunner Márta kiváló alakítására épül. A gyakran poénos
szöveg ellenére az eljátszott jelenetek erőteljes hatást vál-
tottak ki a nézőkben, akik nagy tapssal köszönték meg az
előadást.

szÓrakoztatÓ, elgondolkodtatÓ szÍnHázi előadás a Művelődési közPontBan
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levegő
A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya vizsgálatot
folytat a környezeti levegő minőségével kapcsolatban.
Kérdőív kitöltésével a lakosság is hozzájárulhatott a környe-
zetvédelmi program felülvizsgálatához, illetve a jövőbeni
levegőminőség fejlesztéséhez. A kérdőív kitöltésére 2022.
május 31. volt lehetőség.

töBB Hétvégére is szerveztek lovas szolgálatot a tököli ParkerdőBen
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi terü-
letéhez tartozó Tököli Parkerdő területén a Készenléti
Rendőrség Lovas Alosztályának munkatársai a kapitányság
munkatársaival együttműködve járőröztek 2022. április 8-
án.
A Parkerdő területén folyamatosan nő a turisztikai forga-
lom, többször jelentek meg quaddal vagy cross motorral
közlekedők is, akik olykor zavarhatják és veszélyeztethetik
a látogatók, sportolók kikapcsolódását, a vadállomány nyu-
galmát és biztonságát. Az akció elsődleges célja a bűn-és
balesetmegelőzés volt, a rendőrök jogsértést nem tapasz-
taltak.
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a húsvéti hosszú
hétvégére is szervezett járőrszolgálatot. A 2022. április 15-
én délelőtt megtartott eligazítás után egy erdész, a Készen-

léti Rendőrség Lovas Alosztálya, valamint a Szigetszentmik-
lósi Rendőrkapitányság munkatársai járták be a kirándu-
lók, sportolók által kedvelt helyet. Pillanatok alatt magáé-
nak érezte a feladat fontosságát egy, a lovas csoportosulásra
felfigyelő kislegény, aki bár közlekedési eszköze és életkora
nem tette lehetővé, láthatóan szívesen csatlakozott volna a
végrehajtáshoz. Talán egy pár év múlva sorainkban üdvö-
zölhetjük. A közös járőrözés célja a bűn-, és baleset-meg-
előzés, a parkerdőbe látogatók biztonságának, az ott terve-
zett programok zavartalanságának és nem utolsó sorban a
vadállomány nyugalmának biztosítása, fenntartása. A járőr-
szolgálat alkalmával rendőri intézkedést igénylő eseményt,
jogsértést nem tapasztaltak.
A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság a jövőben is tervez
hasonló közös járőrszolgálatot.
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Határtalanul – Horvátország, Szlovénia

zenei nevelés a tököli óvodákban,
ahogyan eddig még nem volt…

Az elmúlt két évben – a „covid időszakot” kikerülve – a tö-
köli óvódákban elindult egy zenei nevelésre kiemelt figyel-
met fordító HANGSZERSIMOGATÓ PROGRAM.
A program egyik eleme annak a pályázatnak, melyet  Tököl
Város Önkormányzata nyert el - Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért – címmel. 
Ennek a programnak keretében két
zenész, Kenesei-Holics Réka pedagó-
gus, (Kisbogár zenés fejlesztő foglal-
kozásvezető), illetve a Szárny-nyito-
gató Művészeti Iskola tanára Demjén
Gergely havonta egyszer a nagycso-
portos óvodások számára zenei inter-
aktív foglalkozásokat tartott. Ezeken
az alkalmakon fejlődik a gyermekek
ritmusérzéke, szociális képessége, fi-
nommotorikája, kis-és nagymozgásos
feladattudata is. Nem egy szokványos
hangszersimogatón vesznek részt a
gyermekek passzív résztvevőként, hanem a közösen meg-
tanult játékos feladatok, dalok, mondókák mindegyikében
aktív résztvevők. 
Megismerkednek a harmonika, a gitár, a fife, a furulya, a
kazu, sámándob, és még sok egyéb hangszer részeivel,
hangjaival, amely a későbbi években a hangszerválasztást
is megkönnyíti számukra. 
A zenei feladatok, melyeket közben végeznek, elősegítik az

iskolaérettséghez kellő lépések kialakulását, gazdagítja a
gyermek érzelmi világát. (legyen szó akár a számolásról,
memóriafejlesztésről, koncentrált figyelemről, feladatköve-
tésről, utánzásról, akár a közösen megélt élvezetes játszva
tanulásról, a közösségi élményről . ) 
Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak. Az óvodák – Nap-

sugár, Szivárvány, Lakótelepi, Hor-
vát, Hagyományőrző - tárt karokkal
fogadták/ják ezt a lehetőséget. Jó
lenne, ha ebből a programból hagyo-
mány, vagy éppen az óvodai prog-
ram szerves része lehetne. Az agglo-
merációban kizárólag Tököl városa
mondhatja büszkén, hogy az óvodá-
sai havi rendszerességgel ilyen „cse-
megéhez” jutnak. 
A tanárok szívből, a gyermekek fej-
lődését szemük előtt tartva állították
össze az épp aktuális időszakokra,

ünnepkörökre vonatkozó foglalkozásokat (tavasz, nyár, ősz,
tél, Mikulás, Advent, Húsvét stb.)   Szeptemberben folytat-
juk, remélhetőleg még sokáig. 
„A zenével nem csak zenét tanulunk. Az ének felszabadít, bátorít,
gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpo-
zíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-
fegyelemre szoktat.” Kodály Zoltán

Kenesei-Holics Réka

A Tököli Weöres Sándor Általános Iskola Kisfaludy úti Tag-
intézményébe járó 7. osztályos diákok egy sikeresen meg-
nyert Határtalanul pályázat keretein belül Horvátországba
és Szlovéniába látogathattak el, május 23-27 között. Ezen
két országban a magyarság nyomait
keresve látogattunk el Varasdra,
ahol az Erdődyek várkastélyát lát-
hattuk.
A Tersattoi Mária búcsújáró temp-
lom kápolnája magyar hadihajók
emlékét őrzi.                                                                     
Tersattoból a Zarándokok lépcsőin
Fiumébe érkeztünk, ahol megis-
merkedtünk a kikötővel és annak
magyar felirataival, számos magyar
időkben épült épületet láthattunk.
Majd Lovranba látogattunk, ahol Dr. Markusovszky Lajos
(1848-49-es tábori főorvos utolsó lakhelye) emléktábláját
koszorúztuk meg.          
Abbázia minden villájához magyar családok története fű-
ződik.
A tengerpart elhagyása után Zágrábba érkeztünk, ahol
Szent László koronázási palástját is láttuk a róla elnevezett
katedrálisban. Itt nyugszik gróf Erdődy Tamás, Frangepán
Kristóf, Zrínyi Péter, Zrínyi János.                        
A szlovén-magyar határnál található Kercaszomorra érkez-
tünk. Az emlékművön azoknak a hős falubelieknek a neve

olvasható, akik 1920-ban megakadályozták, hogy elcsatolják
Szomorócot hazánktól. Így a mai napig Magyarországhoz
tartoznak.
Ezután Battyánfalvára látogattunk, a Batthyány családhoz

házasság és birtokcsere útján jutott
a castellum, mely sajnos 1645-ben
leégett. Helyére építtette Bat -
thyány Ádám a ma is látható ba-
rokk kastélyt.
Utunkon Muraszombat követke-
zett, ami a Muravidék legnagyobb
települése. A várkastélyban, mely a
középkorban a Széchy családé volt,
ma a Muravidéki Múzeum műkö-
dik.
Majd Ptujra látogattunk, mely Szlo-

vénia legrégebbi városa, IV. Béla és Mátyás király idejében
a magyar királyság része volt.
Bántornyán a Bánffy családhoz fűződő Árpád-kori temp-
lom falait Aquila János freskói díszítik.
Hazafelé Dobronakon ellátogattunk Európa egyik legna-
gyobb orchidea farmjára és a Bakónaki-tó Energia Park-
jába, majd Lendvára, ahol a Bánffy-Eszterházy kastély ki-
állításait láthattuk, és látogatást tettünk a Magyar Nemze-
tiségi Művelődési Intézetben.
Az út során a gyerekek rengeteg életre szóló élménnyel gaz-
dagodtak. Köszönjük a pályázati lehetőséget!
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Osztályfőnökeink, Horváth Orsolya és Kaszai Rita Zsóka
benevezték az osztályainkat, a 7.a-b. osztályt egy Határtala-
nul nevezetű pályázatra, amit nagy örömünkre meg is nyer-
tek nekünk. Így eljutottunk Szerbiába és Romániába (a régi
Magyarország területeire).

1. nap: Reggel kicsit később indultunk a kelleténél. Sze-
geden felvettük az idegenvezetőnket, Márkot, aki végig-
kísért minket a kiránduláson. Az első megállónk Arad
volt, ahol megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú emlék-
művét. Érdekes volt, hogy sok házon láttunk zászlót.
Temesváron meglátogattunk egy ortodox templomot,
ami gyönyörű volt. Miután megnéztük Klapka György
szülőházát, kaptunk egy kis szabadidőt. A szállásunkon
sokat beszélgettünk és játszottunk.

2.nap: Nosztalgiavonatoztunk Oravicabányától Stájerla-
kanináig. Gyönyörű tájakat, alagutakat, lakhelyeket lát-
tunk. A Szemenik-Krassó-szurdok Nemzeti Parkban tú-
ráztunk, ami nagyon tetszett mindenkinek. Erdőben,
sziklás részeken mentünk, még néhány barlangot is lát-
tunk. Itt találkoztunk egy kutyával, akit Ben, a cserkész-
nek neveztünk el (sajnos nem vihettük magunkkal). A
szállásunkról a kilátás szép, hegyes tájra nyílt, ugyanis
Herkulesfürdőn aludtunk.

3. nap: Megnéztük Herkulesfürdő régies, szép épületeit.
Hajózni mentünk a Kazán-szorosba. Ott láttuk Dece-
bál, az utolsó dák király szobrát, ami egy óriási sziklába
volt belevésve, majd elhaladtunk Traianus császár táb-
lája mellett is. A hajón hideg volt, de jó élményeket sze-
reztünk. Utunkat busszal folytattuk tovább. Megtekin-
tettük Galambóc várát, aminek feladata régen a Vas-
kapu-szoros bejáratának ellenőrzése volt, de sajnos
nem mehettünk be időhiány miatt. A szálláson (Vimi-

nacium Archeológiai Parkban) labdáztunk, játszottunk,
amibe a felnőttek is beszálltak. Ez nagyon jól összehozta
a csapatot. 

4.nap: Belgrádba utaztunk, ahol először Nándorfehérvár
várába látogattunk el. Itt szép látvány tárult elénk, a
Száva és a Duna összefolyása és azok a helyszínek, ame-
lyek a történelmünk egyik leghíresebb csatájának hely-
színéül szolgáltak. Hunyadi János szobrát megkoszo-
rúztuk, ezután Péterváradon az erődítményben sétál-
tunk. Majd a Kátai tanya felé vettük az irányt, ami a
szállásunk volt. Sokáig maradhattunk fent, hiszen utol-
jára aludtunk máshol. 

5. nap: Utolsó napunkon reggeli előtt kimentünk meg-
nézni az állatokat.  Szamarak, tyúkok, lovak, malacok
és egyéb háziállatok üdvözöltek minket. Az étkezés után
Szabadka volt kirándulásunk utolsó állomása. Megcso-
dáltuk a ferences templomot, a zsinagógát, majd a ma-
gyar szecessziós stílusban épült Városházát, melynek
óriási díszterme van. Hatalmas üvegablakain magyar
királyokat, királynőket csodálhattunk meg. Felmentünk
a toronyba, ahonnan ráláttunk az egész városra. A vá-
rosháza előtti nagy kék szökőkútnál álltunk meg pi-
henni. 
Ezt követően Kosztolányi Dezső szobrához sétáltunk és
nemzeti színű szalagot kötöttünk rá. Ezután elbúcsúz-
tunk Márktól és kaptunk 2 óra szabadidőt.

Hazafelé gyorsan telt az utunk, hiszen egy kicsit fáradtak
voltunk, de jól éreztük magunkat.
Ezúton is köszönjük szépen Orsi néninek és Rita néninek
a lehetőséget, hogy elmehettünk egy ilyen csodálatos kirán-
dulásra!  

Készítette: Marcsa Fruzsina és Rodek Dorka

Határtalanul
Bánság-Bácska útinapló

Aradi emlékműnél Herkulesfürdő Nándorfehérvári vár egyik templomában

Nándorfehérvári vár tövében Pétervárad, erőd Szabadka, városháza
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kakusei karate - 2022 WkF karate Magyar Bajnokság
Az itteni eredmények, kemény munka eredménye! Sok

áldozat, fáradságos munka van mögötte!
Egyesületünk 2007 decemberében maroknyi lelkes

ember összefogásából született, akik a mai napig azon fá-
radoznak, hogy működjünk, és csináljuk hőn szeretett
"sportágunkat".

Az évek folyamán nem csak a közelmúlt COVID járvá-
nyával kellett megbirkóznunk, hanem a teremproblémák-
kal (bocs, már másnak adtuk ki a termet, stb.).

De kitartóan tettük a dolgunkat, és valahogy egy idő
után kezdtek kisimulni a dolgok. Végre a kinevelt tanítvá-
nyok végigvitték, végre állandó helyünk lett, végre úgy dol-
gozunk ahogy szeretnénk.

Idén is elmentünk a Magyar Bajnokságra, ahol a Ma-
gyar Bajnoki címekért folyik a küzdelem évről évre. Tud-
tuk, hogy az utánpótlásunk, mint mindig, nagyon jó. És ez-
úttal is odatettük magunkat, hogy lássuk mire vagyunk ké-
pesek. Igen, néha vannak nehézségek, de kinek nincsenek!
Volt olyan tanítványunk, aki ellen nem álltak ki , így kor-
osztályában nem versenyezhetett, de a csodás kis karatékák
ahelyett, hogy megfutamodtak, KIÁLLTAK MAGUKÉRT !
KOROSZTÁLLYAL FELJEBB IS!

Hatalmas csaták, néhány könnycsepp, fáradság, izzad-
ság, küzdelem jellemezte a tegnapi napot! KÖSZÖNJÜK
NEKTEK, HOGY BÍZTOK MAGATOKBAN, ÉS DOL-
GOZTATOK ÉRTE, HOGY OTT LEHESSETEK A LEG-
JOBBAK KÖZÖTT! Az edzői team összetaróan támogatja
évek óta a versenyzők munkáját. Elmondhatjuk, remek csa-
patunk van.

eredményeink:
*Arnóth Lilla - kata II. hely, kumite ( korosztállyal fel-

jebb) II.hely
*Badics Kíra - kumite III.hely 
*Bali Tibor - kata III. hely , kumite II.hely 
*Csiki Dávid - kumite III.hely 
*Gáspár József - kata V.hely, kumite III.hely 
*Horváth Ádám - kumite III.hely 
*Pál Mia - kata III.hely 
*Pásztor Szabolcs - kata (1 korosztállyal feljebb) II. hely

, kumite I.hely (megvédte 2019-es bajnoki címét)
*Polgár Dominik - kata II.hely, kumite (1 korosztállyal

feljebb) II.hely 
*Szabari Marcell - kumite I. hely
*Tuzok Kristóf - kata III.hely , kumite V.hely
*Lány Csapat Kata (Arnóth L, Pál M, Badics K) - II.hely

(1 korosztállyal feljebb)
*Fiú Csapat Kata (Bali T, Illés P, Pásztor Sz) - II.hely 
*Fiú Csapat Kumite (Polgár D, Bali T, Illés P) - I. hely
És a hab a tortán? Éremtáblán a 7. helyen, összesített

ponttáblán ismét a 3. legjobb magyar csapatként végez-
tünk! Köszönjük mindenkinek a munkáját! 

KAKUSEI SE 
www.kakuseise.com, 
+36 70 294 5091
Csaba Fekete Zsolt Fekete Ádám Bender Mária Bruszt
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nagyszerűen helytállt fiatal csapatunk
Lelkes közönség előtt ezüstérem az Amatőr Kupában
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a Hősök napi megemlékezés 92 éve élő hagyomány
A Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmából megemléke-
zést tartottak a Hősök terén.
Köszöntőt mondott: Bosnyák Simonné, az Oktatási, Mű-
velődési és Sport Bizottság tagja.
Az ünnepi műsor keretében felléptek a Tököli Weöres
Sándor Általános Iskola és a Szárny-nyitogató Művészeti
iskola volt és jelenlegi tanítványai. Szajkó Sára népi ének,
Lehoczki Balázs koboz kíséretével, valamint Pap Ágoston
szavalata, s dr. Vass Lucia alpolgármester megemlékezése

megrendítően idézte fel a kort, melynek hőseire, s áldo-
zatára emlékezünk.
Emelte a rendezvény ünnepélyességét, hogy díszőrséget
adott a Tököli Mikecz Kálmán Huszárbandérium, s hogy
az általános iskola diákjai az iskolavezetés kezdeményezé-
sére tanáraikkal együtt vettek részt az ünnepségen.
A megemlékezés részeként Hoffman Pál polgármester és
Dr. Vass Lucia alpolgármester koszorút helyezett el az I.
és a II. világháború tököli áldozataira emlékezve.

dr. Vass luCia ünnepi MegeMlékezése

Tisztelt Hölgyeim és uraim! 
Tisztelt emlékező közösség!
Minden évben van egy nap, május utolsó vasárnapja, mely
nemzetünk, múltunk és jövőnk ünnepe, a Hősök Napja.
Május utolsó vasárnapja 1924 óta, 98 éve a Hősök Emlék-
ünnepe. 
Amikor másfél évvel az első világháború kitörése után
egyre sűrűbben érkeztek a magyar családokhoz a hősi ha-
lálokról, eltűnésekről szóló hivatalos értesítések, akkor báró
abele Ferenc vezérkari őrnagy indítványozta: „Minden
község, város, anyagi erejének megfelelő, méltó emléken
örökítse meg mindazok nevét, akik lakói közül a hazáért
életüket áldozták fel.” Kezdeményezése két esztendővel ké-
sőbb emelkedett törvényerőre. 
1924-ben egy újabb törvény május utolsó vasárnapját, a
Hősök Emlékünnepét a nemzeti ünnepek közé emelte. A
második világháborúban sajnos újabb nevekkel szaporodott
a hősök sora.
1924-1945 között minden évben méltó módon emlékezhet-
tek meg a magyarok a hőseikről. 
A II. vh. utáni diktatúra azonban betiltotta a magyar hősök
emléknapját, elfojtani kívánták mindennek az emlékezetét,
ami a magyarok számára erőt, önbizalmat és önbecsülést
adhat. A szocializmusban nacionalista eseménynek bélye-
gezték és betiltották, de a rendszerváltással azonban újjáé-
ledt a hagyomány, amely az elesett katonáknak állít me-
mentót.
A történelmi igazságtétel részeként 1992-ben a budapesti
Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök
emlékművét és ismét fejet hajtanak a világháború hősi ha-
lottainak és polgári áldozatainak emléke előtt.
A mai nap reggeli fényében ismét eljöttünk apáinkhoz, őse-
inkhez immár sokadszor, évről-évre. Őrző lángot gyújtunk
mi is gondolatban és tettben, fejet hajtunk a Hazánkért
folytatott harcok során hősi halált haltak és áldozatok em-
léke előtt.
Történelmünk lapjai egyaránt bővelkednek dicső és gyá-
szos eseményekben. A küzdelmek viharában hazafiak ezrei
áldozták életüket hazánkért, népünkért.
A tatárjárás, a muhi csata, a török dúlás, a mohácsi vész,
Nagymajtény, a tavaszi hadjárat sikerei és veszteségei, Vilá-
gos, Doberdó, a Don-kanyar tragédiája, az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc a legjelentősebb állomásai a ma-
gyarság fájó áldozatokban, vesztességekben bővelkedő tör-
ténelmének.
Az elesettekre, fiainkra, apáinkra, hőseinkre emlékezünk
ezen a napon. 

A feláldozott életért, ennél többet az ember nem is kaphat.
Ezt az áldozatot semmi nem kisebbítheti, független az ide-
ológiáktól, a vallásoktól, az etnikai hovatartozástól.
Ma, a Hősök Napján mindenekelőtt népünk hőseire emlé-
kezzünk hálával és tisztelettel. Ez a hősök üzenete és áldo-
zatvállalásuk értelme, ez az ajándékuk az utókornak.  Em-
lékük most is szívünkben él, s lelkünknek erőt ad, az eljö-
vendő idők harcaihoz.
Tisztelt ünneplő Tököliek!
Hiszem és vallom, hogy minden ember a halálával új életre
születik a túlvilágon. Azok, akikre ezen a helyen emléke-
zünk, biztos, hogy a mennyországba kerültek, hiszen az is-
teni tanítás szerint 
„nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét
adja barátaiért”. 
A hősi halottak a hazáért, az ország többi lakójáért adták
életüket, sok esetben a bajtársukért feláldozva a sajátjukat.
Ezekre a hősökre, elődökre, rokonokra még abban az idő-
ben is tisztelettel emlékeztek, amikor ez tilos volt. 
És amikor bokrok takarták az emlékműveket, a férfiak le-
vették a kalapjukat, amikor elmentek előtte. 
Most újra szabad rátekintenünk, ebben a szép, parkosított
környezetben. Jusson eszünkbe minden alkalommal, ami-
kor erre járunk, hogy kik jártak előttünk.
Olyan hősök voltak azok, akik életüket adták az I. vh-ban.
Olyan hősök voltak a II. világháború magyar katonái, hogy
a Donnál, visszavonulás közben, nehézfegyverek nélkül har-
colva, számban nagyobb veszteséget okoztak a szovjeteknek,
mint azok nekünk.
Olyan hősök voltak az itthon maradottak, hogy nem hagy-
ták el falujukat, még akkor sem, amikor a front a határban
húzódott meg, míg ők a pincében, vagy a bunkerben voltak,
s az udvarukon hol a szovjet katonák, hol a németek voltak
bent.
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És olyan hősök voltak, hogy vállalva a bizonytalan jövőt,
szembe mertek menni a hatalommal, párttal, munkásőr-
séggel.  Ezekre a hősökre, elődökre jöttünk el emlékezni.
A magyar hősök napja szüleink és nagyszüleink küzdelmei,
fáradozásai előtti tisztelgés, aminek az ad igazán értelmet,
ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon,
békés körülmények között foly-
tatják és teljesítik majd be az elő-
dök örökségét." 
Ma ezeknek a hősöknek a napja
van.
Számos ismert és ismeretlen
hőse van e honnak. Mindany-
nyian megérdemlik a megemlé-
kezést.
Akikre ma emlékezünk, azok
nem ismeretlenek, nem idege-
nek a számunkra. 
Mi, akik itt élünk Tökölön, tud-
juk, hogy itt ezeken az emlékmű-
veken szereplő nevek közül so-
kukról meséltek szüleink, nagy-
szüleink, ők közülünk valók
voltak.
Ők a mi hőseink, ők a mi közös
történelmünk hősei, a családja-
inké, a városunké, most rájuk
emlékezünk, a hiányzó nagyszü-
lőkre, dédszülőkre.
Nekünk mára sajnos csak:
egy koszorú, egy virág, egy meg-
sárgult katonafotó, néhány tá-
bori levelezőlap, a vöröskereszt
értesítője és a tisztes megemléke-
zés maradt. 
S míg erre a mai beszédre ké-
szültem, ismételten elővettem a
fényképalbumunkat. 
Önök közül többen tudják, hogy
az én családomban is vannak
hősök, mi is őrizzük azt a két
fotót, melyet korábban a nagy-
mamám őrzött kegyelettel,
melyre most édesanyám vigyáz,
melyek egy-egy délceg fiatalem-
bert ábrázolnak szürke, díszes
egyenruhában, mosolyogva. 
Ők a nagymamám testvére és a
fia. Az id. Horváth Lázár, aki az I. vh-ban, ifj. Horváth
Lázár, aki a II. vh-ban veszítették életüket.
A Lázár bácsi – így hívtuk - akinek utolsó levele Léváról
arról szólt, hogy üdvözli az akkor született ismeretlen uno-
katestvért, aki az én édesanyám.
És most tudom, hogy nemcsak nekem, hanem mindannyi-
unknak, akik itt vagyunk vannak ilyen történetei.
A magyar hősök emlékének megörökítése az utókornak
olyan erkölcsi kötelessége, amely önbecsülésünk, nemzeti
azonosságtudatunk megtartásának alapvető feltétele. 
Tehát: Miről is szólhat ez az ünnep? 
Egyrészt a dicső múltról, ahol emberek áldozták fel életüket
a haza védelmében, másrészről viszont a jelenről, amely-
ben végre meg kell találnunk az utat a felemelkedéshez,

hogy az ország ismét elfoglalhassa Európában az őt megil-
lető helyet. 
Most részei, aktív szereplői lehetünk/vagyunk annak a nagy
közös uniónak, amely a mai világban lehetőség a felemel-
kedésre és a boldogulásra, és mindezt csak úgy tesszük,
hogy közben őrizzük nemzetünk kultúráját, és megvédjük

a soknemzetiségű Ma-
gyarországot.  
Tökölön különös jelentő-
sége van ezeknek a sza -
vaknak és gondolatoknak,
hiszen városunkban pél-
dás barátságban élnek
együtt svábok és rácok,
magyarok, horvátok és
szerbek. 

Tisztelt Hölgyeim és
uraim!
Ma már másfajta csatákat
vívunk.
Az elmúlt két év, a pandé-
mia szörnyű csapása alatt
hétköznapi hősök szület-
tek. Hősök, akik egészsé-
güket kockáztatva, erejü-
ket megfeszítve álltak és
állnak helyt nap, mint
nap. Erejükön felül har-
colnak értünk, életünkért
a koronavírus ellen.
És csak remélni tudjuk,
hogy nekünk nem a harc-
téren kell küzdenünk a
hazáért és puszta életün-
kért. 
Hiszen a - február 24-e
óta - szomszédban zajló
háború a legnagyobb ha-
gyományos katonai konf-
liktus Európában a máso-
dik világháború óta, a leg-
nagyobb eszkaláció az
orosz–ukrán háború
2014-es kezdete óta.
Bízunk benne, hogy a –
kormány által – kedd óta
kihirdetett háborús vész-

helyzet nélkülözhetetlen lépés a sikeres válságkezelésben,
hogy a katonai cselekmények elkerülnek bennünket.
Miniszterelnök úr szavait idézve: 
„Magyarországnak a háborúból ki kell maradni, a világ egy
gazdasági válság küszöbén áll, ettől kell megvédeni a csa-
ládokat.”

nekünk itt és most kell helytállnunk, mert itt élnünk, s
halnunk kell.

Hősök, katonák nyugodjatok békében! 

köszönöm szépen!
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név élt
Január
Tapodi antal 64 
Huszár károly istván 78 
szabó Ferencné (sz: Cseszneki Mária) 89 
Metka péterné (sz: Bürger rozália) 80 
szabó zoltán 48 
deák sándorné (Fodor erzsébet) 91 

Február
kovács gyuláné (sz: kacser éva) 87 
Bócsi sándorné (sz: perényi éva Margit) 64 
Farkas istvánné (sz: Balázsevics Mária) 83 
Tóth józsefné (sz: gáspár rózsa) 83 
Tálas péter Mátyásné (sz: istván Margit) 72 
karácsony józsefné (Bajnai gizella) 78 
orosz imréné (sz: schneider Mária erzsébet) 76

Március
argayné Balázs julianna (sz: Balázs julianna) 72 
ádám józsef 66 
lovász jánosné (Veres julianna judit) 51 
gere józsef 92 
schneider györgy 68 
strohmayer Félixné (sz: kecskeméti erzsébet) 86 
gávrán lajos 81 
jurák Márta Mária (sz: jurák Márta Mária) 73 

Április
ridi andrás sándor 76 
Marczinka józsefné (sz: Finta julianna) 72 
Metka istván 49 
petky józsef Mátyás 81 
szakácsi árpád 85 
róza Béla gyuláné (sz: németh ilona) 73 
kálmán lajosné (sz: Müller anna emma) 82 
idei sándorné (látos Borbála) 95

HaláleseTek

szüleTések
Hábencius Réka    
Czinder Zoltán       
Nagy Levente         
Balogh Bori            
Nagy Milán             
Bacsa Hanga          
Farkas Kevin           
Kozma Hanna        
Bärlein Mia Flóra  
Bärlein Maja Eleonóra
Ladányi Levente    
Válint Tamara        
Ködbaum Dénes    
Dienes Bíborka      
Benke László Józse
Hlavács Noel Teó  
Lipcsey Eleonóra   
Nagy Éva                 
Pőcze Soma

2022.03.03.
2022.03.10.
2022.03.09.
2022.03.16.
2022.03.17.
2022.03.29.
2022.04.11.
2022.04.16.
2022.04.20.
2022.04.20.
2022.04.11.
2022.04.25.
2022.04.28.
2022.05.04.
2022.05.02.
2022.05.18.
2022.05.22.
2022.05.23.
2022.05.27.

Eipel Ferenc és Kovács Elizabet Vivien 2022.05.20.

HázasságköTések

Magyar állaMPolgárság 14 év után
állampolgársági eskütétel 

a tököli Polgármesteri Hivatalban

2022. június 9-én ünnepélyes keretek között Hoffman Pál
polgármester előtt tett állampolgársági esküt Zorigt Ari-
unbold.
Hoffman Pál polgármester elsőként gratulált Zorigt Ari-
unboldnak és férjének, akik 14 éve Tököl polgárai. A ma-
gyarul folyó baráti beszélgetés során az itt töltött időszak
sok érdekes pillanatát elevenítették fel.

Plausin jÓzsefné köszöntése
2022. június 16-án Hoffman Pál polgármester otthonában
köszöntötte Plausin Józsefnét 90. születésnapja alkalmából.
A jó egészségi állapotnak örvendő Manyi néni szeretettel
fogadta polgármester urat, aki átadta részére a város aján-
dékait és az emléklapot, melyen Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntötte az ünnepeltet.
A barátságos hangulatot megalapozták az ünnepelt és
Jónás Katalin közös emlékei. Manyi néni szívesen emléke-
zett meg fiatal koráról. Az 50-es években sikeres nagypályás
kézilabdás volt, s a férjével felejthetetlen labdarúgó élmé-
nyeket élt meg. Mint mondta, mindenhova elment a nyitott
teherautón meccsre járó focicsapattal, aminek „Tyokó” az
egyik legkiválóbb játékosa volt. Leánya elvesztése máig fel-
dolgozhatatlan bánat, emellett öröm, hogy a szomszédok
segítségével néha még eljut a templomba. 
Isten éltesse sokáig!

ANYAKÖNYV
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A Covid járvány miatt némi késéssel megtörtént a tököli
református lelkész beiktatása.

Takaró András esperes úr méltatása és köszöntése után a
Dunamelléki esperesség lelkészei és a presbitérium nevé-
ben Kálmánné Krémó Csilla főgondnok asszony is kifejezte
jókívánságait a felemelő ünnepségen. Az elmúlt öt évben a

gyülekezet lelki megújulása mellett a hívek segítségével
maga a templom is szebbé, korszerűbbé vált. Az ünnepsé-
gen köszöntötték Horváth Dániel szüleit, s családtagjait is.
A beiktatást a lelkészi hivatal udvarán családias fogadás kö-
vette, ahol a hívek mellett Bóna Zoltán országgyűlési kép-
viselő és Hoffman Pál polgármester is ajándékkal köszön-
tötte beiktatása alakalmából Horváth Dániel lelkész urat.

Beiktatták Horváth dániel lelkész urat

1 milliárd forint Tökölnek

Tisztelt Tököl Város önkorMányzaTa!
Örömmel értesítjük, hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott,
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1- 2022-00003 azonosítószámmal nyilvántartott támoga-
tási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős
Helyettes Államtitkárság vezetője

299 909 230 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

"Szerződéskötési feltétel:
A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kí-
vánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő
tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „EL-
SZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV.
fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt
jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFÁ-t,
abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt
költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben
nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a
vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést  vonhat maga után.

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Gyermeknevelést támo-
gató humán infrastruktúra fejlesztése c. felhívására
benyújtott, TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00033
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét
a(z) Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Prog-
ramokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője

738 494 205 Ft
összegű támogatásra érdemesnek ítélte az alábbiak szerint.

Támogatási feltétel: A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megva-
lósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással
kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek
megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges
műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.

Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
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neMzeti összetartozás naPja 
MegeMlékezés a székelykaPunál

2022. június 4-én (szombaton) a Nemzeti Összetartozás
Parkban (Iskola u.-Petőfi u. sarok) a Trianoni diktátum alá-
írásának évfordulója alkalmából Tököl Város Képviselő-
testülete nevében Hoffman Pál polgármester és Gergics
Illés alpolgármester koszorút helyezett el a Székelykapun.

nagy érdeklődés kÍsérte török gáBor 
első és Második világHáBorús eMlékeket BeMutatÓ kiállÍtását

A Tököli Helytörténeti Gyűjtemény melletti magántárlat több mint tizenöt éves gyűjtőmunka eredményeként nyílhatott
meg. Török Gábor nyitó beszédében megköszönte családja támogatását, és barátai segítségét, amelyet a látványos anyag
összegyűjtése során nyújtottak. 

járási közBiztonsági fÓruM

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője Király
András r. alezredes, 2022. május 24-én a Szigetszentmiklósi
Járási Hivatalban Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot
tartott, ahol tájékoztatást adott a kapitányság 2021. évben
elért eredményeiről. Az eseményen részt vett Dr. Nagy
László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője is. 
A tájékoztató megtartása után a fórumon részt vevő polgár-
mesterek, alpolgármesterek, és a jelzőrendszeri tagok, a
rendőrség munkájának elismerő szavai mellet, feltehették
kérdéseiket, elmondhatták problémáikat, melyek nem ma-
radtak megválaszoltalanul, az értekezlet Pest megye rend-
őrfőkapitányának összefoglalójával zárult.
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Bóna zoltán harmadszor is győzött

Tisztelt Tököli polgárok!
Egy tisztességes versenyben és egészséges politikai kultú -
rában a köszönetnyilvánítás és gratuláció nem az eredmé-
nyek függvénye. Szintén független a választás kimenetelétől
az, hogy a magas részvétel a megválasztott országgyűlés és
képviselő legitimációját erősíti.

Éppen ezért mondok köszönetet minden választópolgár-
nak, aki részt vett az április 3-ai parlamenti választáson és
gyermekvédelmi népszavazáson. Külön köszönöm mind-
azok bizalmát, akik a kereszténydemokrata kormányzás
folytatására és rám IGEN-nel, a gyerekvédelmi népszava-
záson pedig NEM-mel szavaztak.
Külön köszönet és hála jár annak a megszámlálhatatlan kö-
zösségnek, akiknek a munkája, kitartása, együttműködése
és imája hozzájárult a tegnapi sikerhez. Közös győzelem ez,
aminek a gyümölcséből hiszem, hogy minden jóérzésű és
tenni akaró polgár részesülhet választói aktivitástól és po-
litikai hovatartozástól függetlenül.
Biztosíthatom Önöket, hogy egy olyan független, gazdasá-
gilag erős, és biztonságos Magyarországért fogok dolgozni,
amely a jövőt évezredes kultúránkra, valamint a magyar
emberek és családok erejére alapozza. Térségünkben
pedig továbbra is a folyamatos fejlődést fogom munkálni,
különösen a közlekedés és a nevelési-oktatási intézményi
kapacitásbővítés terén.

Bóna Zoltán  
országgyűlési képviselő

A Fidesz-KDNP jelöltjeként induló Bóna Zoltán 29.584
szavazattal győzött Pest megye 8. számú választókerü-
letében. Bóna Zoltán Tökölön 2789 szavazatot szerzett,
514 szavazattal előzte meg a második helyezettet. Tökö-
lön a választók 69%-a járult az urnákhoz. A szavazás
lebonyolításáért köszönet illeti a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjait, a pártok delegáltjait és a Polgármes-
teri Hivatal dolgozóit. 

kiss lászlÓ lett a kéPviselő
Letette az esküt Kiss László független, Fidesz-KDNP támo-
gatottságú képviselő. 

Kiss László a vasárnapi választási győzelmével érte el man-
dátumát. A képviselő-testület, s Hoffman Pál polgármester
előtt letett esküt követően Kovácsy György a Helyi Választási
Bizottság elnöke átadta az új képviselőnek az esküokmányt.

Valamennyi jelenlévő gratulált Kiss Lászlónak, és sikeres
képviselői munkát kívántak. 

ülésezett a kéPviselő-testület
20+1 napirend tárgyalásával tartott ülést a tököli képvi-
selő-testület június 30-án. A munkába már bekapcsolódott
az újonnan megválasztott Kiss László képviselő is. A testü-
leti döntéseket megelőzően bizottsági ülésen tárgyaltak a
képviselők és bizottsági tagok az aktuális feladatokról. A ti-
zenegy jelen lévő képviselő nagyrészt egyhangúan fogadta
el a határozati javaslatokat. Ezek egy része eredeti formá-
jában, néhány pedig módosítással vált testületi döntéssé. A
városi honlapon, illetve a facebook oldalon természetesen
a testületi munka teljes nyilvánosságát biztosítjuk. 
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Múltidéző hangulat a lovasnapon
Nagy siker volt a családi programokkal kiegészített Tö-

köli Lovasnap. A városi rendezvényt tavaly újra életre keltő
szervezők nagy munkát végeztek az előkészítés során, de a
hangulatos verseny, mint mondták, megérte a munkát.
Gnyálin János, Pesuth Antal, Pesuth Pál, Szécsi Sándor, a
versenyigazgató Bakó János elégedett volt a verseny szín-
vonalával. 

A győztes gyáli illetőségű Kiss Sándor harminc éve visz-
szatérő vendége a tököli versenynek, rajta kívül 24 fogat
kapott engedélyt az indulásra. Öröm volt látni a helyszínre
kilátogató kisgyermekes családokat is, akiket ugrálóvárral
és városnéző kisvonatozással szórakoztattak a szervezők.
Színesítette a programot a Sváb Hagyományőrző Énekegye-
sület fellépése is, de kitettek magukért a vendégeket saját
készítésű ételekkel fogadó közösségek is. A német önkor-
mányzat Hoffmann József által készített sült kolbászai, a
horvát önkormányzat képviseletében Ágics-Farkas Katinka

és a Tököli Gazdák Vadásztársasága által közösen készített
őzgulyása mellett, a Major József által készített marhapör-
költ is nagy sikert aratott. A Tököli Lovasnap egy lassan ki-
haló foglalkozás és szenvedély, a lótartás tököli hagyomá-
nyait őrzi, külön öröm, hogy Gnyálin János, Pesuth Pál és
Csepelszigeti Adrienn gyönyörű fogatai is sikeresen szere-
peltek. Újdonság volt a verseny életében, hogy este a Vásár
téren bulit is szerveztek. Csepelszigeti Ferenc, Gergics Illés
és Csurcsia István szervezőmunkájának köszönhetően ki-
derült, hogy a helyszín akár komoly szabadtéri, juniálist
idéző nagy rendezvénynek is otthona lehet. Az esti közön-
séget a Benetton Band hozta kellő hangulatba, amit Jessy
fellépése tovább fokozott. A napot a Vásár téren töltő ér-
deklődők fáradtan, de jó érzéssel nyilatkoztak az érdekes,
szórakoztató napról.    

Fotók: Malaczkó István


