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Október 23-a egyértelmű nemzeti ünnep
Az idősebbek személyes élményeik alapján, a fiatalabbak
szüleik, nagyszüleik elbeszélései alapján ismerhetik meg,
hogy az ’56-os forradalom és szabadságharc idején ki volt
a jó és ki a rossz oldalon. Tökölön
is tudjuk kik álltak ki a magyar
függetlenségért, s a kommunista
terror ellen fellépők mellett.  Tud-
juk kik hívták be a felkelők ellen a
repülőtérről a tankokat, s kik jelen-
tették fel az őket megvédőket. Nem
kellett hozzá történelmi kutató-
munka, mert szájról-szájra járt ez
a tudás a meghurcolt családokban.
Ők sosem nevezték ellenforrada-
lomnak ezeket a tiszta, gyönyörű,
reményt hozó napokat. A családi
emlékezetben 1990 előtt suttogva,
azóta nyíltan nemzedékről-nemze-
dékre szállnak a történetek. Így
maradt fenn Tökölön is a különle-
ges, sőt történelmi napok valós tör-
ténete. 

Ismerjük a Hősök terén tartott
tüntetés részleteit. A Nemzetőrség-
ben szolgálatot vállalók bátorságát.
A falu nyugalmának megőrzéséért
tett intézkedéseket. A rettegett
kommunista párttitkár életének
megmentését, melynek a Csillagdöntés szoborral állítot-
tunk emléket. Ismerjük a megtorlás következményeit viselő
családok élettörténeteit is. 

Voltak, akiknek menekülniük kellett, volt, aki köpönye-
get váltott. Ma is van, aki azóta is operetthangulatúnak

tartja a családok sorsát megváltoztató  forradalmi esemé-
nyeket. És még mindig vannak, akik gyűlöletet keltve har-
sogják ellenforradalmi elméleteiket. 

1990-ben dolgunknak éreztük a
méltánytalanságok helyreállítását.
Azóta is törekvésünk, hogy ne le-
hessen felejteni, ne lehessen hazug-
ságokkal átírni sem az ’56-os, sem
az 1989-90-es tököli  történelmet.

Helytállásra és küzdelemre van
ma is szükség, hogy megmarad-
junk járvány és háborús hangulat
idején, hogy büszkén lehessünk ’56
tököli hőseinek örökösei, s hogy
mi is elmondhassuk: megtesszük
azt, amit a történelmi idő tőlünk
megkövetel.

Hálás szívvel vettünk részt, és
köszönjük az általános iskola veze-
tésének, tanárainak és diákjainak
a felemelő október 23-i ünnepi
megemlékezést, s büszkeséggel he-
lyeztük el a Baller család koszorúja
mellé a város háláját jelképező ko-
szorút.

***
A Tököli Weöres Sándor Általános
Iskola közössége is méltó leretek

között emlékezett meg az 1956-os forradalom 66. évfordu-
lójáról. Az ünnepi műsort a 7.a és 7.b osztályok tanulói adták
elő. Felkészítő pedagógusok az osztályfőnökök, Bálint Hil-
degárd, és Pálosné Kádas Tímea voltak, míg a koreográfiát
Földes Lilla tanárnő tanította be a gyerekeknek.
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Együttműködés a tököliEk biztonságáért
Bemutatkozó látogatá-
son fogadta Hoffman
Pál polgármester
Novák Sándor r.alezre-
dest, az újonnan kine-
vezett szigetszentmik-
lósi rendőrkapitányt.
A korábban már évekig
a területen dolgozó ve-
zető mellett Üveges Csaba őrsparancsnok is részt vett a
megbeszélésen, amely során az aktuális ügyeket vették
végig. 
Megnyugtatónak tartották a város közbiztonságát, de meg-
állapították, hogy a helyzet megtartásához mindkét részről
további erőfeszítések szükségesek.
Az együttműködés néhány részletére kitérve rögzítették,
hogy a rendőri többletidő finanszírozása biztosított, az ön-
kormányzat által az őrs számára átadott jármű elhasználó-
dása miatt új gépjárműre van szükség.
Hoffman Pál polgármester jelezte, hogy a költségvetésben
biztosított 5 mFt felhasználását akár idén, akár a jövő évben
biztosítják.
A megbeszélésen szóba került a Polgárőrséggel kialakított
együttműködés és a rendőrség helyiségeinek festése is.

tököl támogatása az Ukrajnai 
kisdobronyi térség részérE

Tököl Város Önkormányzata nevében Csurcsia István szer-
vező, a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Ügyrendi Bizottság tagja átnyújtotta a Nagydobronyi Kistér-
ség képviselőjének az 1 mFt összegű, április 29-ei jótékony-
sági koncerten befolyt adományt. 

ErEdményEs ErőfEszítésEk a kompért
Sajnálatos módon az elmúlt hetekben felfüggesztette a tu-
lajdonos a Tököl-Százhalombatta közötti komp működését.
Az egyeztetések, melyeket Kővári Ferenc úrral folytattam,
bizakodásra adnak okot. Miután sorra vettük az akadályozó
tényezőket, s a lehetőségeket, megállapodtunk abban, hogy
a tököli komp hosszútávú működése mindannyiunk érdeke.
A cég vezetése megoldja a jelenlegi problémát okozó mun-
kavállalói kérdéseket, mi pedig csakúgy, mint korábban,
biztosítjuk az idei évi pályázati forráshoz jutást. A sikeres
pályázattal 6.543.040 Ft támogatást értünk el. A megbeszé-
lésen érintettük az ágazatban várható következő évi válto-
zásokat is. Felkészülünk a várható normatív támogatás
minél nagyobb mértékű elérésére. Az aktuális egyéb témák
között felmerült az öböltakarítás, bővítés szükségessége és
a kompátkeléshez kapcsolódó minőségi vendéglátás kiala-
kításának igénye. Kővári Ferenc megnyugtató módon nyi-
latkozott a hosszú távú együttműködési szándékáról, s je-
lezte, részletes tájékoztatást nyújt a vendéglátás, az öbölfej-
lesztési tervek, s a csónakleeresztést is biztonságossá tevő
lehajtó szélesítési terveiről.
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EgyEztEtés a mérnökség képvisElőivEl
közép duna-völgyi Vízügyi igazgatóság iii. szakasz

Hoffman Pál polgármester megbeszélést tartott Juhász At-
tila és Benhardt Gyula részvételével a dunai védőgát, a tö-
köli árterület, s a nagy-dunai partszakasz használatával
kapcsolatban. Az egyeztetés eredményeként az önkormány-
zat segíti a védőtöltés koronájának rendben tartását, s köz-
reműködik a töltés állagában kárt okozó gépjárműforga-
lom távoltartásában. Szó esett a tárgyaláson a korábban a
város és a gazdák által rendben tartott nyárigát állapotáról,
s az ott is megtapasztalt természetkárosító motorizációs
használat megakadályozásáról. A feladat összetettsége miatt
a résztvevők a következő hetekben helyszíni bejárás meg-
tartását vállalták.

mEgbEszélés a földhivatal vEzEtőjévEl
Hoffman Pál polgármester jelentős előre lépésnek tartja a
Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhi-
vatali Osztály Ráckevei vezetőjével, Tóth Károllyal folytatott
tárgyalást.
A szerteágazó témák közül kiemelkedő az erdőgazdálkodás
és az osztatlan közös tulajdonok rendezése.
Mindezek mellett a földek művelésből történő kivonását, a
belterületi minősítések témáját is elemezték.
Hoffman Pál polgármester tájékoztatta Tóth Károly urat
az Urbanicza-szigeti osztatlan közös tulajdonokból történt
önkormányzati vásárlásokról, és a város területkijelölési el-
képzeléseiről.
Vázolható, hogy az eddigi megvásárolt több, mint 13 hek-
tárnyi területet közösségi célra, Ökopark kialakítására a szi-
get északi csúcsától a kompátkelőtől délre haladva kívánják
megvalósítani.
A Képviselő-testület eddig a vásárlásokra 27 m Ft-ot fordí-
tott.

kErékpárút-fEjlEsztési tErvEk
Együtt gondolko-
dásról szólt a Szi-
getszentmiklósi
Polgármesteri Hi-
vatalba szervezett
tanácskozás, me-
lyen Hoffman Pál,
Tököl polgármes-
tere is részt vett.
A BFK Budapest Fejlesztési Központ megbízásából a Mo-
bilissimus Kft és Értékterv Kft konzorciuma készíti a „Bu-
dapesti agglomerációs kerékpárforgalmi hálózatfejlesztési
stratégiát. A cég képviselői a térség polgármestereivel
egyeztettek a már korábban bekért kerékpárút javaslatok-
ról. A tervlapok pontosan jelzik a tököli javaslatokat, ame-
lyekről évtizedek óta beszélünk. A tervezés szempontjainál
a turisztikai célok mellett a kötöttpályás közlekedés kerék-
páros megközelítésének elősegítése is szerepel.
Tököl a repülőtér melletti útszakasz kerékpárúttal bővíté-
sét, s egy, a dunai védőgátat felhasználó fejlesztést preferál.
Ezek a javaslatok 30 éve terítéken vannak, lehetséges, hogy
a szigetszentmiklós-gyártelepi HÉV-fejlesztés új megvilágí-
tásba helyezi őket.
Természetesen a harmadik, sikeresen megkezdett turiszti-
kai célú kerékpárútszakasz felújítása is térségi érdek. Bíz-
tató, hogy a Taksony Vezér hídtól a Parkerdei útra Sziget-
halom is megtette javaslatát. A teljes kör Szigetcsépet is be-
vonja, mert a 6-os Tököl, Ledina úti, s Csépi úti szakasza
után a Szigetcsépi strandot és a Kis-Duna szakaszt elérve
alakul ki, s tér vissza a kis-dunai hídhoz.
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Családi fogyasztói közösségEkrE 
vonatkozó kEdvEzmény 

igénybEvétEléhEz szükségEs 
hatósági bizonyítvány

Tisztelt Ügyfeleink!

A Kormány 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelete módosította
az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározá-
sáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet, kiegészí-
tette azt a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó ked-
vezményekkel.

A kormányrendelet szerint ha a társasháznak, lakásszövet-
kezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb
négy önálló, az országos településrendezési és építési kö-
vetelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a tele-
pülési önkormányzat jegyzője  kérelemre 8 napon belül ha-
tósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek
számáról.

Hivatalunkban a kérelmek fogadásával és elbírálásával a
Műszaki Iroda foglalkozik.

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében összeállított kére-
lem nyomtatvány a www.tokol.hu honlapon és itt is elérhető.

Tisztelettel:
Gaál Ágnes sk. 

jegyző

pontosítás és tájékoztató
Címzés nélküli aláírásokkal fogalmazódott meg megkeresés a Polgármesteri Hivatal felé. 
Az észrevételek sajnálatos módon komoly tájékozatlanságot mutatnak a konkrét helyzettel, azaz a Kölcsey úti ABC hasz-
nosítási lehetőségeivel kapcsolatban. 
Hangsúlyozni kívánom, hogy a tulajdonos és a korábbi bérlők közötti egyeztetés és a lakossági megkeresések folyamatos
feladatot jelentettek számunkra. Sajnálatos módon az üzleti veszteség, illetve a változó bérleti díj a felek közötti kapcsolat
megszakadásához vezetett. Miután az épület magántulajdon (korábban sem az önkormányzat volt az eladó), a hasznosítás,
bérbeadás vagy értékesítés teljes mértékben a tulajdonos döntése. Közvetítő megbeszéléseimmel természetesen a lakossági
ellátás visszaállítására törekedtem. Aktuális információim szerint az épület értékesítésre kerül, az új tulajdonos hasznosítási
elképzeléseit nem ismerjük. A be-
jelentések tököli lakosságszámra
és a más települések üzleti ellátá-
sára vonatkozó észrevételei szintén
pontatlanok. Az elmúlt évtizedek-
ben sikeres erőfeszítéseket tettünk
a tököli családok biztonságos, ké-
nyelmes kereskedelmi ellátására. A
mellékletben bemutatom a város
területén működő (kiemelve a
Kölcsey úti ABC-hez közeli) üzle-
tek hálózatát. Természetesen min-
dent megteszünk, hogy a jelenle-
giek mellett más üzletláncok is jó
üzleti lehetőséget lássanak tököli
üzletnyitásban, azonban a vásárló-
erő, a Covid járvány, a háborús inf-
láció, s az energia- és termékár-
emelkedés az élelmiszer-kereske-
désben sem segíti a kockázatos új
befektetéseket.

lakások, hatósági bizonyítványok
Hatósági bizonyítványok kiadása aktuális téma. Többgene-
rációs családok számára a jogszerűen megépített lakások
esetében kormányrendelet teszi lehetővé, hogy a kedvez-
ményes energiaárakon hozzájussanak a gázhoz a családok,
akik a kedvezményt igénylik. Az energiaszolgáltató állapítja
meg, hogy jogosan, vagy jogosulatlanul veszik-e igénybe a
családok a kedvezményt. A Polgármesteri Hivatal a hatósági
bizonyítvány előtt a helyszínen ellenőrzi az épületek jog-
szabálynak való megfelelését. Bízom benne, hogy azok
igénylik a kedvezményt, akik jogosultak rá. 
Tököl 2010-ben hozta meg azt a szabályt, hogy egy telekre
egy lakás építhető. Ez a döntés a lakosságszám-növekedést
befolyásolja. A volt orosz lakótelep felújítása során beköltö-
zők számát kezelte az önkormányzat. 2001 óta, a várossá vá-
lást követő húsz évben ez az ütemezett lakosságszám-növe-
kedés valósult meg. 2000-ben 10 ezer fő körül volt a lakos-
ságszám, jelenleg 10.600 fő. A város túlépítését a szabályokkal
megelőztük. A családtámogatási rendszer felgyorsította a tö-
köli telkek iránti érdeklődést és felgyorsultak a beépítések.
Tehát a 10-15 évre tervezett telekbeépítések akár öt éven
belül is megvalósulhatnak. A szabálytalanul épített vagy nem
lakás céljára épített, de lakásként használt épületek legali-
zálásához ez a hatósági bizonyítvány nem használható. A
belső tömbfeltárások esetében jogszabályok, melyek a nyeles
telek kialakítását teszik lehetővé azért, hogy a tököli fiatalok-
nak ne kelljen elmenniük, máshol telket vásárolniuk. Sajná-
latos módon vannak, akik ezt „kiskapunak” tekintik, s ezekre
a nyelekre tömbfeltárási igények jelentkeztek. Tömbfeltárá-
sok lehetségesek, de csak a szabályozásoknak megfelelően,
a kötelező útcsatlakozási lehetőségekkel.
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Olyan időket élünk, amikor az energiaár-emelkedés és
infláció folyamatos alkalmazkodást, újratervezést igényel. A
takarékosságra törekvést azonban nem a mostani helyzet
kényszeríti ki belőlünk. A hosszútávú, holisztikus, teljes-
ségre törekvő gondolkodás a mindennapjaink része. Ennek
köszönhető, hogy már 2018-ban elkészíttettük az Ecorisk
Kft-vel a városi intézmények komplett energiatakarékossági
programját. 

Ehhez kapcsolódott a közvilágítás-korszerűsítési, -bőví-
tési programunk. A 238 mFt-os beruházás során 1080 el-
avult lámpatestet cseréltünk korszerű LED-es lámpákra, s
500 db-os bővítésre is sor került. Az eredeti mennyiség cse-
réjét a megtakarítás fedezte, s csupán az új fények és fo-
gyasztásuk jelentettek többletigényt. Megelégedésünkre

szolgált, hogy más
települések is igé-
nyelték tapasztala-
tainkat. Hasonló
helyzet alakult ki a
Sportcsarnokban,
ahol a belső világí-
tás LED-es korsze-
rűsítése városi hoz-
zájárulás nélkül a
Magyar Kézilabda
Szövetség támoga-
tásának köszönhe-
tően valósult meg. 

Az intézményi
megtakarításokat
sok elemű program
keretében értük el.

Az iskolákban,
M ű ve l ő d é s i
Központban,
Sportcsarnok-
ban, Szivár-
vány és Nap-
sugár Óvo-
d á k b a n
kazánokat cse-
réltünk, s a fű-
tésrendszert
korszerűsítet-
tük. A Bölcső-
dében s a Mi-
nibölcsődé-
ben eleve
m o d e r n ,
energiataka-
rékos fűtést
alakítottunk
ki. Jelentős
e l ő r e l é p é s ,
hogy ezeken az intézményeken műanyag nyílászárókra cse-
réltük a régi ajtókat, ablakokat, s hogy sor került a homlok-
zatok és tetők szigetelésére is. 

Hangsúlyos törekvésünk a minél nagyobb arányú alter-
natív energia felhasználás is. Az általános iskolában, bölcső-
dében, a városi uszodában és sportcsarnokban a nagy víz-
melegítési igényt napkollektorok biztosítják. Az Ecorisk Kft.
által 2018-ban javasolt megtakarítási intézkedéseket 2021-
ben áttekintettük, s most a még lehetséges lépéseket vizs-
gáljuk. 

a takarékosság az alap, de az újratervezés elkerülhetetlen



6 Tököli TükörFELÚJÍTÁSOK

földmUnka az Utakon
A Polgármesteri
Hivatal kérésére
jelentősen meg-
változott néhány
külterületi és bel-
területi út. Több
földutat is felújí-
tottak. A legna-
gyobb változás az
Urbanicza-sziget
felújítása volt, ennek köszönhetően könnyebben megköze-
líthető lett a Duna-part, autóval is könnyebbé és kényelme-
sebbé vált a lejutás.

mEgújUlt játszótErEk
Ebben az évben
eddig közel 5 m
Ft-ot fordított a
Polgármesteri
Hivatal az el-
használódott,
megrongált ját-
szóterek rend-
behozatalára.
A Piac téri, a
Polgármesteri
Hivatal mö-
götti, s a Szé-
chenyi és Kun
utcai játszóte-
rek mellett a
Dr. Papp Ká-
roly téren és a
Pesti úti lakóte-
lepen váltak
b i z t o n s á g o -
sabbá a gyere-
kek kedvelt
helyszínei.

a képvisElő-tEstülEt ülésén történt
• Módosították az új típusú Települési terv készítésére ko-
rábban megkötött szerződést. A kialakult költségvetési
helyzetre tekintettel emelték az intézményi és helyiséghasz-
nálati díjakat. A mellékletben a Sportcsarnok és a Művelő-
dési Központ díjai ismerhetők meg. Külön döntésben hagy-
ták jóvá Hoffman Pál 50 %-os emelésről szóló javaslatát,
mely az uszodai jegy- és bérletár módosítására vonatkozott.
• Megválasztották Kiss László képviselőt a Pénzügyi, tele-
pülésfejlesztés, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság, és
az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság tagjának. 
• Módosították a szociális rendeletet a bölcsődei felvételi
eljárás pontosításáról, és a tököli újszülöttek egyszeri jutta-
tásáról. A kisgyermekes családok gyermekvállalási döntését
méltányolja a képviselő-testület azzal, hogy 2023. január 1.
után minden tököli újszülött szüleit 25 eFt támogatásban
részesítik.
• A Képviselő-testület szeptember 1-től új szerződésben
biztosítja a logopédiai feladatok ellátását. A gyógypedagó-
giai és logopédiai oktatást 4.100.- Ft/csoport, a mozgásfej-
lesztést 2.000.- Ft/óra díj ellenében látja el Gergics Mária
pedagógus.
• Ismét csatlakozott Tököl a Bursa Hungarica felsőoktatási
Ösztöndíj pályázathoz.
• Felülvizsgálták az étkezési térítési díjakat is. 2022. szep-
tember 1-től 6,08 %-os emelést fogadtak el, ami a KSH által
közzétett öt évre vonatkozó inflációs ráta átlaga. 
• Tudomásul vette a Képviselő-testület, hogy 2022. október
1-jei hatállyal létrehozzák Tököl 4. számú területi védőnői
körzetét és a védőnői körzetek utcajegyzékét is módosítot-
ták. 
• A Képviselő-testület a Pest Megyei Rendőrkapitányság meg-
keresésére jelezte, hogy támogatja Novák Sándor alezredes Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetői kinevezését.
• A Digi iroda távozása miatt megüresedett helyiség bér-
beadási pályázat kiírását is támogatták, csakúgy, mint a
Tököl, 1408/1 hrsz. alatti „Rencs” ház árveréses értékesítési
folyamatának elindítását is.
• A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársait Takács László ingatlanának házszámmó-
dosítási kérésének rendezésére.
• Jóváhagyta a képviselő-testület a Fővárosi Vízművek által
készített Gördülő Fejlesztési Tervjavaslatot.
• Támogatták a képviselők az általános iskolában felesle-
gessé vált bútorok átadását a Tököli Római Katolikus Plé-
bánia részére.

Helyszín Javítás, karbantartás

Polgármesteri Hivatal 
mögötti játszótér

a mászó vár és a hinta fa részeinek javítása, a 
játszóeszközök és padok festése

Piac téri játszótér
a mászó vár rétegelt lemezeinek cseréje, a 
kötél híd rögzítésének javítása és az üvegszálas 
csúszda cseréje 

Pesti úti LTP játszótér
mérleghinta javítása, mászóvár teljeskörű 
felújítása, homokozó homokjának pótlása, 
bejárati kiskapura biztonsági rigli felszerelése

Pozsonyi utcai játszótér
a hinta rögzítésének javítása, mászóvár 
teljeskörű felújítása, bejárati kiskapura 
biztonsági rigli felszerelése

Kun utcai játszótér
a padok javítása és helyreállítása, a mászóvár 
teljeskörű felújítása, a bejárati kiskapura 
biztonsági rigli felszerelése

Dr. Papp Károly téri 
játszótér

a padok javítása és helyreállítása, a mászóvár 
teljeskörű felújítása, a bejárati kiskapura 
biztonsági rigli felszerelése

Széchenyi utcai játszótér
kerítés elemek javítása, a mászóvár teljeskörű 
felújítása, a bejárati kiskapura biztonsági rigli 
felszerelése

Összesen: 4.931.000,- Ft
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Tököl Város Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP-Plusz-3.3.21 „Gyereknevelést támogató humán inf-
rastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Napsugár és Horvát
Óvoda épületének felújítására és egy csoportszobával való bővítésére. A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány
738,49 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogatás mértéke 100%.

A 738,49 millió forint európai uniós támogatás segítségével
megvalósuló beruházás során a tököli Napsugár Óvoda új
csoportszobával kerül bővítésre és a teljes intézmény -a vele
egy épületben található Horvát Óvodának helyt adó épü-
let- is teljeskörű felújításra kerül.
A beruházás során megvalósul a meglévő épület energeti-
kai korszerűsítése, a belső terek, térkapcsolatok átszerve-
zése és a tetőszerkezet felújítása is. A projekt természetesen
akadálymentesítést is tartalmaz.
A megépítésre kerülő új épületszárnyban (223 m2) kap he-
lyet az új csoportszoba, a nevelői szoba és a könyvtár. A bő-
vítés ÖKO-szárnyként valósul meg: vályogvakolat (BIO-
KAY), fafödém, cellulóz födém hőszigetelés, a hideg olda-
lon zöldfal, napcsapda, és hőelnyelő-kisugárzó „trombe”
fal beépítésével.
Az energetikai korszerűsítés teljeskörűen érinti a meglévő
épületet, melynek határoló falai és födémszerkezete hőszi-

getelést kapnak. Kis hajlásszögű magastető kerül az épü-
letre, valamint napelemek. A radiátorok, vízvezeték-háló-
zat, alapvezetékek, villamos hálózat, világítás teljesen fel-
újításra kerül. A fejlesztés eredményeként az épület ener-
getikai paraméterei jelentősen javulnak. 
A játszóudvari fejlesztések keretében kerítés épül a szom-
széd lakóházakkal közös határon, mellé sövényt telepíte-
nek, növelve a zöldfelületet, valamint segítve a „Madárbarát
kert” kialakítását. Csapadékvíz-szikkasztó cellák kerülnek
elhelyezésre az udvaron, az összegyűjtött vizet locsoláshoz
használják majd. Komposztáló és egy kis dombágyás is
épül, ahol a környezeti nevelésre is mód nyílik. A környe-
zetbarát közlekedés elősegítésére fedett kerékpártároló
épül. A projektről bővebb információt a www.tokol.hu olda-
lon olvashatnak.

További információ kérhető: hivatal@tokol.hu

Tököl Város Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-1.2.1. „Élhető települések” című pályázati fel-
hívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a hulladéklerakó rekultivációjára.  A projektet az Európai Unió
és a Magyar Kormány 299,91 millió Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatásban részesítette.

A 299,91 millió forint európai uniós támogatás segítségével
megvalósuló rekultiváció során a Csépi úti felhagyott hul-
ladéklerakó rekultivációja valósul meg. A fejlesztés ered-
ményeként a közel 6,5 hektárnyi területen elhelyezett 200
000 m3 hulladék környezetterhelő hatása jelentősen csök-
ken. A hulladéklerakó felszín alatti vizekre és földtan kö-
zegre gyakorolt hatásának ellenőrzésére a felszín alatti víz

állapotának nyomon követése céljából 3 db talajvíz megfi-
gyelő kút létesül. A hulladéklerakó környezetének rende-
zése, tereprendezés, felszínalakítás, tájba illesztés és növé-
nyesítés munkálatainak megvalósulása után megszűnik a
gondozatlan környezeti állapot. 

További információ kérhető: hivatal@tokol.hu

elkezdődik a hulladéklerakó rekultivációja Tökölön
2022. október 10.

elkezdődik a napsugár és Horvát Óvoda épületének 
felújítása és bővítése Tökölön

2022. szeptember 9.
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Víziközművagyon-átadás 
– ellenszavazat nélküli döntés

i. Változások a víziközműrendszerek üzemeltetésében

Az ország sok térségében vált problémássá a víziközmű
rendszerek üzemeltetése. Ennek oka a 2013 óta a
lakosságnak komoly megtakarítást eredményező víz- és
szennyvízdíj befagyasztása, valamint az energia -
áremelkedések.

A soros, 2022. szeptember 22-ra tervezett ülést a
víziközműről szóló döntési határidő miatt két nappal előre
kellett hozni. Rendkívüli ülés keretében 2022. szeptember
20-án kedden tárgyalta a Képviselő-testület. Az
előterjesztést minden képviselő 16-án (öt nappal
korábban), pénteken megkapta, abban semmi változás nem
történt.

Az előterjesztés részletesen tartalmazta a víziközmű vagyon
jogi helyzetét és e vagyonhoz kapcsolódó jogokat és
kötelezettségeket. Testületi döntés volt szükséges a
programban való részvételről, a víziközművagyon és
működtető vagyon, valamint a fel nem használt fejlesztési
források az államra történő ingyenes átruházásáról.

Az integráció során az állam elsődleges célja a többségi
önkormányzati tulajdonú társságokban 5%-os tulajdonrész
megszerzése, ezt követően az állam ázsiós tőkeemeléssel
biztosítja a társaság működését 2022. év végéig. Az
integráció keretében az önkormányzattól a víziközmű
vagyon, a működtető eszköz, a fel nem használt fejlesztési
források és szolgáltatóban fennálló részesedést veheti át az
állam nevében eljáró tulajdonosi joggyakorló Nemzeti
Vízművek Zrt. Az önkormányzat a tulajdonában álló
víziközmű vagyont, valamint működtető eszköz
tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken
adhatja át a Magyar Állam részére. 

ii. Megnövekedett kapacitások - tiszta víz a dunában -
megszűnt bírság

A kistérségben Halásztelek, Szigethalom, Tököl
összefogásával kiváló helyzetet teremtettünk az elmúlt 30
évben. A településeken a teljes víz-, csatornahálózat
kiépült, és a szennyvíztisztító telepet is folyamatos
fejlesztettük. Ez egyrészt kapacitásnövekedést
eredményezett, másrészt pedig sokkal korszerűbb
tisztítási eljárást tudtunk kialakítani. Már 7500 m3

kapacitással rendelkezünk, s tiszta vizet engedünk a
Dunába. Nem kell 15-20 mFt szennyvízbírságot fizetni.
Idén szembesültünk azzal, hogy az üzemeltető Fővárosi
Vízművek tájékoztatása szerint a naponta befogadásra
kerülő 5600 m3 szennyvíz feldolgozása leköti a teljes
kapacitást, így új igények befogadására nem képesek.
Megfogalmaztak egy fejlesztési tervet is, erről
folyamatosan kaptak tájékoztatást a képviselők. Ezekre
forrásunk településenként egyelőre biztosan nincs,
pályázatokra készültünk. Először önálló pályázat, később

Szigetszentmiklóssal való együttműködés lehetősége
vetődött fel. Már tárgyalásaink is voltak, a közös terv
elkészítése kb. 3,5 mFt-ot igényel. Partnertelepüléseink
közül Szigethalom jelezte, hogy jelenleg nincs rá forrása.
Három ütemű fejlesztésről van szó, kb 3,5 milliárd
forintos költséget jelent, csak az első ütem 1,4 milliárd
forint. 

iii. alacsonyan tartott lakossági díjak - 500 mFt-os
költségvetési megtakarítás

A területen nem csak a szennyvíztisztító fejlesztési igénye
jelent feladatot, hanem az üzemeltetés is. A Tököl Város
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyont a
Fővárosi Vízművek Zrt. (melynek tulajdonosa a főváros,
Budapest) üzemelteti 2013. november 5. napján aláírt
vagyonkezelési szerződés keretében. Szigethalmon más
szolgáltatóval dolgoznak. 

A Fővárosi Vízművekkel olyan szerződést és
együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 9 évben,
hogy az üzemeltetés a városnak nem került pénzébe. A
Fővárosi Vízművekkel kiváló kapcsolatunk az üzemeltetés
korrekt módon történt és a hálózati rekonstrukcióért és
fejlesztésekért is sokat tettek. Ezekről a képviselő-testület
minden évben tájékoztatást kapott. A 9 év alatt
összességében ez többszáz millió forintot tett ki.

A korábbi tököli üzemeltető TVCS Kft 2013-ban a további
üzemeltetéshez 60 mFt-os költségvetési forrást igényelt.
Erre a Fővárosi Vízművekkel kialakított együttműködés
miatt nem volt szükség. Az életveszélyes elektromos
szekrények cseréjétől kezdve a 130 elromlott átemelő
cseréjén át a vezetékek szakaszolásáig sok minden történt.  

Az utóbbi időszakban a rezsicsökkentésre vonatkozó
előírások miatt nehezedett a helyzet az együttműködésben.
Kilenc év alatt a költségvetés minimum 500 mFt-os
megtakarításhoz jutott. Nem kellett a költségvetésből
kifizetni évente a 60 mFt-ot, és lakossági díjemelés sem
történt. Több környékbeli településnek éveken át volt ilyen
mértékű kiadási kötelezettsége. A rezsiköltség-befagyasztás
a családoknak kb. 2 mFt költségmegtakarítást
eredményezett.

iV. álláspontok: Fővárosi közgyűlés – Fővárosi
Vízművek – Tököli képviselő-testület

A Fővárosi Vízművek tájékoztatóra hívta a víz-,
csatornaszolgáltatásban érintett településeket. Tökölt
Gergics Illés alpolgármester képviselte. A tájékoztatón
elsősorban a Fővárosi Vízművek veszteségei és a további
növekvő költségek jelentették a témát. A Fővárosi
Vízművek tájékoztatását korábban megkaptuk. Jelezték a
problémás helyzetet. 
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Ennek a lényege, hogy:

a szennyvízhálózat 30 éves, folyamatos
rekonstrukcióra szorul. A szennyvíztisztító nagy
értékű létesítmény, melynél a szennyvíztisztításra
vonatkozó kötelező vagyonértékelés nyomán a
megnövekedett értékcsökkenés pótlása nem
teljesíthető. 

A szennyvíztisztító és a csatornahálózat kapacitás -
problémái miatt fejlesztések szükségesek, de erre
a forrás nem áll rendelkezésre.

A visszapótlási kötelezettség teljesíthetetlensége a
2013.07.01. napjától csökkentett díjak, s az
alacsonyan tartott lakossági terhek miatt alakult ki. 

Idézet a Fővárosi Vízművek leveléből:

„ Fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy a fejlesztések
(különösen a KEOP beruházások), valamint a jogszabály
okán kötelező vagyonértékelés miatt megnövekedett
értékcsökkenés forrása a vízdíj megemelésének, a
jogszabályi korlátból fakadó, évek óta történő
elmaradására tekintettel nem képződik meg a szükséges
mértékben. Emiatt Társaságunk a visszapótlási
kötelezettséget mindaddig nem tudja elismerni és
teljesíteni, amíg a törvényalkotó nem biztosítja számára
jogszabályi szinten az így megnövekedett költség díjban
vagy egyéb formában való megtérülését. Mindemellett
adott visszapótlási kötelezettség teljesítése a Vksztv-ben
megfogalmazott keresztfinanszírozási tilalom miatt másik
viziközmű ágazat hátrányára sem megengedett. Ezúton
szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a 10 éve
befagyasztott vízdíj és a 2023. évre vonatkozóan
bizonytalan villamos energia árak okán a GFT
finanszírozására a tulajdonosokkal és hatóságokkal
egyeztetve megoldást szükséges találni.”

Tököl költségvetése nem képes a biztonságos
feladatellátáshoz szükséges források kipótlására. A
szükséges fejlesztések finanszírozására sincs
költségvetési fedezet. Ezért merült fel a kérdés, hogy
a víziközmű vagyon működtetése és kezelése a
jövőben hogyan oldható meg. Cél, hogy a tököli
családok a döntést követően is biztonságos ellátásban
részesüljenek, megvalósuljanak a fejlesztések, és
folyamatos legyen a rekonstrukciós munka. 

V. összefoglalás

A döntés meghozatala ésszerű gondolkodást kívánt. Van
benne kockázat, jelentős a felelősségvállalás. Ráckeve,
Dömsöd, Dunavarsány, Szentendre térsége és Halásztelek
az állami tulajdonba adás mellett döntött. Van olyan térség
az országban, ahol már csődbe is ment a szolgáltató, állami
tulajdonba került a víziközmű vagyon. Tököl esetében ez a
víziközmű vagyon 2,2, milliárd forint. Ebből 1,5 mdFt a
hálózat és 699 mFt a szennyvíztisztító Tökölre jutó értéke.
Ez azonban nem olyan vagyon, ami a városnak bevételt
jelent.  A vezetékhálózat 30 éves, s az átemelő szivattyúk is
rekonstrukcióra szorulnak. A szennyvíztisztító viszonylag
új, de az értékcsökkenés visszapótlása a 9 éve nem emelt
díjakból nem lehetséges. A díjszabást a kormány határozza
meg 2013 óta. A díj akkor változik, ha erről a Kormány
dönt, azonban kilenc éve a családok terheinek csökkentését
helyezik előtérbe.

A képviselő-testület a döntést Hoffman Pál, Ágics Antal,
Csurcsia István, Gergics Illés, Kiss László, Malaczkó István,
Vaslaki Judit, Vejmola István 8 igen, Füle Zoltán és Vukov
Máté 2 tartózkodó szavazatával fogadta el. Farkas
Zsuzsanna levélben jelezte, hogy a határozati javaslatot
ellenzi.

A biztonságos feladatellátás az állami tulajdonba adással
garantált. Jelen helyzetben a fejlesztési forrásokhoz
jutáshoz is nagyobb az esély, ha állami tulajdonba kerül a
víziközmű vagyon. 

Tököl is képviseltette magát a szigetszentmiklósi
rendőrkapitányság kistérségi konferenciáján

Tököl is képviseltette magát a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Kistérségi Kon-
ferenciáján. 

A települési tapasztalatok mellett a kapitányság vezetői nyitottságot mutattak az újító
jellegű változtatásokra is. Gergics Illés alpolgármester elismeréssel adózott a rendőri
munka hatékonysága iránt, s a Kis-Dunán, a Parkerdőben bevált lovasrendőri szolgálat
kiterjesztésére tett javaslatot. Véleménye szerint ez a járőrszolgálat segítené a Nagy-Duna-
part melletti, különösen a komp melletti, illetve az Urbanicza-szigeti természeti területek
megóvását. 

A kapitányság vezetése a javaslatot továbbításra érdemesnek találta.
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Hoffman Pál ünnepi beszéde

Tisztelt Emlékezők!
Szent István napja Nagy Lajos király óta egyházi ünnep. Va-
lószínű, hogy ebben az időben a János nevű plébános Tö-
kölön is emlékezett a templomban, hisz 1332-ben a pápai
tizedjegyzék már megemlíti Tökölt.
1771-ig egyházi ünnep volt. XIV. Benedek pápa kihagyta az
ünnepek közül, de Mária Terézia abban az időszakban,
amikor a vörös márvány oltárt ajándékozta Tökölnek, el-
rendelte a jeles nap megtartását. Nemzeti ünneppé tette.
Ekkor hozták Budára Szent István kézfejét, amelyet ettől
kezdve augusztus 20-án körmenetben vittek végig a városon.
1848 után betiltották az ünnepet, mert Szent István élet-
műve a független magyar állam jelképe is volt.
A magyar nép hosszú ideig nem tarthatta meg legfontosabb
emléknapját. A magyarság a kiegyezés idején kapta vissza
az ünnepet.
A két világháború között Trianon miatt az erős államiság
és a nemzeti egység jelképe is lett.
A kommunista rendszer 1947-ig engedte az ünnepet, de
vallási és nemzeti tartalma helyett később az új kenyér meg
az alkotmány ünnepeként engedélyezték, megszüntetni
azonban nem merték.
A rendszerváltoztatás után Szent István Napja a régi rang-
jára emelkedett.
Szent Istvánnak köszönhetjük a keresztény hitet, a keresz-
tény Magyarországot. Sikeres tevékenységének alapja, hogy
amikor Magyarországért munkálkodott, Isten országáért is
küzdött.
A magyarság kapcsolata az Égi Édesanyával évezredes.
Mária iránti mélységes tiszteletünk egész történelmünkön
átsugároz. Igaz ez Tököl történelmére is. A Himnusz mel-
lett a Boldogasszony anyánk ének forrósította fel leginkább
szívünket a templomban.
Szent István felajánlása után már több mint ezer éve fo-
hászkodnak Máriához a magyarok, mi mai tököliek, és elő-
deink is. 
Nehéz időket élünk. De ismerjük a mondást: „A Jóisten
senkinek a vállára nem tesz nagyobb terhet, mint amit
elbír. Ha mégis, segítőtársat is ad mellé, aki segíti vinni a
keresztet.”

2                     2022.08.20. Tököl
Boldogasszony anyánk, Szűz Mária segítségével mindig
megmenekülhetünk.
Szent István napján büszkeséget és intelmeket kapunk nap-
jainkra is. Ez az ünnep magába sűrít mindent, amit a glo-
balista világ, az ateista közönség képtelen elfogadni.
Mi az, hogy István király Szent - mondják.
Mi az, hogy évezredes múlt?
Mi az, hogy nemzeti egység?
Szerintük ez az ünnep azzal, hogy egyszerre vallási és világi
esemény, megosztja az embereket.
Döbbenetes, hogy Szent István életművét, példájának üze-
netét egy olyan országban kell felmutatni, ahol egy agresz-
szív kisebbség szerint. „Isten halott”; „ A Nemzet kitaláció”;
„A család fölösleges”.
Ki kell jelenteni, hogy nem az osztja meg a nemzetet, aki
ragaszkodik gyökereihez, kereszténységéhez és magyarsá-
gához, hanem aki mindezt megtagadja.
Most is, mi is döntési helyzetben vagyunk. Nagy erők moz-
dultak meg az ország eltiprására.
Feladatunk a Szent István-i hagyományokra építve Tököl
felemelésével Magyarországért fáradozni és szolgálni Isten
országát.
A mai megemlékezés erősítse a nemzet sorsa iránti felelős-
ségünket.
Szabó Lőrinc sorai figyelmeztetnek bennünket: 
„Hazám, boldogtalan Európa, ha túléled a harcok végét, 
elbírod-e még Te az Istent, a Szeretetet és a békét.”

szEnt istvánnak köszönhEtjük a kErEsztény hitEt és a kErEsztény magyarországot

A délutáni teltházas gyer-
mekkoncertek után többszáz
érdeklődő kísérte figyelem-
mel a Szent István napi tököli
ünnepséget.
A Himnusz közös eléneklését
követően a hagyományoknak
megfelelően Hoffman Pál
polgármester tartotta az ün-
nepi megemlékezést. A Brun-
ner Márta és Lázár Csaba
által színpadra vitt verses,
énekes összeállítás ugyanúgy
elgondolkodtatta a nézőket, mint a megemlékezés.
Az esti program sikere garantálható volt, hiszen a tököli
gyermekek és felnőttek énekes, táncos fellépései mindig él-

ményt jelentenek.
A jó időnek köszönhetően a
tökölieket látványos prog-
ramzáró tűzijáték kápráztatta
el.
A katolikus templomban Bre-
zina Károly plébános úr a
szentmise keretében áldotta
meg az új kenyeret, s emléke-
zett meg a Szent István-i
életmű jelentőségéről. A
hívek a szentmisét követően
hangulatos agapéval zárták

az emlékezést. A városvezetés nevében az új kenyeret Ger-
gics Illés alpolgármester a hagyományos „kenyér kereszt”
után szegte meg.

méltóságtEljEs szEnt istván napi mEgEmlékEzésEk
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Világszínvonalú együttesek Tökölön
Még nem teljes az augusztus 20-i ünnepi hét értékelése, de
a közönség véleménye már most összegezhető
.
Egyértelmű sikert arattak a családi programok, ahol szülők
és gyerekek közösen zárták a nyarat. Még az ínyenc vára-
kozásokat is kielégítették a felnőtt előadások. A Budapest
Főváros Bartók Táncegyüttes nagyszerű estje felidézte a
Covid előtti időszak felszabadult nemzetköziségét, s világ-
színvonalú volt a Pál István „Szalonna” és Bandája, a
Fricska Együttes, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák,
a Jászság Népi Együttes, az Angyalföldi Vadrózsa Tánc-
együttes, a Boban Markovic Orkestar és a Budapest Bár
programja is.
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Intézményünk felső tagozatának 18 tanulója a nyáron
Erdei Vándortábor program keretén belül egy gyalogos
vándortáborban vett részt.

Három kísérő osztozott velük a rengeteg élményen:
Horváth Orsolya, Kaszai Rita Zsóka és Fábián Bence.

Vasvárig vonattal mentünk. Az egész tábor alatt 73 km-t
túráztunk. Kaptunk emlékbe egy pólót, kulacsot, tájékoz-
tatót és egy hátizsákot. Katonai sátrakban aludtunk.  Nem
messze a szállásunktól volt a Feneketlen-tó, aminek a part-
ján található a Kígyókirály szobra. Másnap 15 km-t men-
tünk a Vasvár-Szentkúti Parkerdőben. Az ösvényen volt a
Vaskapu, ami nagyon tetszett mindenkinek. A városban egy
múzeumban megismerhettük Vasvár történetét.  A követ-
kező szállás Oszkó-Szőlőhegy kempingben volt, ugyanúgy
katonai sátrakban. 15 km-t túráztunk a szállásig, a csomag-
jainkat egy teherautó vitte oda. Körülöttünk hagyományos
építésű házak és pincék álltak, némelyiket meg is csodál-
hattuk. A negyedik nap a Jeli Arborétumot látogattuk meg,
ahol a világ 10 tájövezetének erdeit bemutató fákat is lát-
hattuk. Az itt létrehozott japánkertben a bambuszok olyan
erősek voltak, hogy bátran felmászhattunk rájuk anélkül,

hogy eltörtek volna. Ezután meglátogattuk a kilátót, ahon-
nan gyönyörű kilátás tárult elénk. Ezen a napon 21 km-t
túráztunk. Az ötödik napon Oszkóról elmentünk Csehi-
mindszentre, Mindszenty József szülőfalujába, ahol meg-
tekintettük a múzeumot. A hatodik napon egy erdész mu-
tatta meg az erdő növény- és állatvilágát. Miután végigjár-
tuk az erdőt, a Szajki strandon pihentettük meg fáradt
lábainkat, ahol fagyiztunk, röplabdáztunk, fürödtünk és
napoztunk. 

A tábor mindannyiunkat sok élménnyel, örömmel és
új barátságokkal gazdagított. Reméljük, hagyománnyá
válik, de ehhez kell, hogy Ti is jelentkezzetek és érdeklőd-
jetek a táborozás eme félnomád formája iránt! Senkit ne
riasszon el a megtett kilométerek száma, mert amikor ott
vagy, fel sem tűnik!

Szeretnénk ezt a hetet megköszönni Horváth Orsolya
és Kaszai Rita tanárnőknek, valamint a vezetőnknek, Fá-
bián Bencének, hogy türelmesek és segítőkészek voltak.

Sallai Petra és Megyeri Anna 8/b osztályos tanulók
2022. szeptember 11.

gyalogos erdei Vándortábor
Barangolás a Vasi-hegyháton

A hosszú út Vaskapu

Szülinapozás Tábortűz mellett
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Teltház a gyermeküdülőben
Már május végén megkezdődött a Kis-Duna melletti üdü-
lőpark igénybevétele.
Ritka lehetőséget biztosít közel 30 éve a Tököli Képviselő-
testület a helyi civil közösségek, és óvodások, iskolások szá-
mára a hangulatos helyszín térítésmentes használatra adá-
sával.

A képeinken látható Művészeti iskolás táborozást Busch Il-
dikó tanárnő és segítői tették a gyermekek számára emlé-
kezetessé, de jól érezték magukat egy szombati találkozáson
a Tököli Szerb Önkormányzat meghívott vendégei is. Jelen-
leg a Tököl-Szigetszentmiklós Kick-boksz Egyesület kemény
sporttáborát vezeti Gnyálin István vezetőedző.
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A Szent Anna napi búcsúnak Tökölön is nagy hagyománya
van, a Méregyháza dűlőben található az egykori Bagamér
település kis temploma, a ma Szent Anna kápolnaként is-
mert építmény, mely a Csepel-sziget legrégebbi épülete.
Hagyomány, hogy Anna napkor a helyszínen szabadtéri
szentmisét mutatnak be, ahová a tököli hívek, sajnos ma
már egyre kevesebben, a dunai védőtöltésen, a gáton ér-
keznek. Brezina Károly plébános úr ebben az évben is meg-
tartotta a hagyományt, és a kápolna melletti területen
szentmise áldozatot mutatott be az odaérkezett tököli és
környékbeli zarándokoknak.

Vállalt kereszténység

anna napi szEntmisE, „kisbúCsú” 
a szEnt anna kápolnánál

Tökölön évszázados hagyománya van az úrnapi körmenet-
nek, már az egykori falu idejében is 4 család állított feldí-
szített 
Úmapi sátrat az útvonal mentén, amit magyar és rác egy-
házi énekek éneklésével, illetve az adott év elsőáldozói gyö-
nyörű virágszirmok szórásával tettek széppé. Ezen útvona-
lon, és ezen hagyományok mentén zajlott az ez évi Úmapi
körmenet is, ami a végén, a templomba való visszaérkezés
után szentségi áldással zárult.

úrnapi körmEnEt
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bECsEngEttEk a tököli iskolában is
Teljes létszámban tartották a Sportcsarnokban az általános
iskolai évnyitót.Az elsősöket a szülők mellett az óvónőik is
elkísérték első iskolai napjukon.
A mindig megható Himnusz után kedves kis köszöntő ün-
nepség előzte meg Giczi Miklós igazgató megnyitóját.

hElytörténEti újdonság

Hoffman Pál Tököl a törté-
nelemben c. könyve 5000 Ft-
os áron megvásárolható a
Művelődési Központban
vagy rendelhető a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán.

mindEn gyErmEkEt fEl tUdUnk vEnni 
a bölCsődébE, folyamatos a bEszoktatás

Elindult az élet
a nevelési intéz-
ményekben is.
Nem lehet
eléggé hangsú-
lyozni azt a ki-
vételes helyze-
tet, amely a tö-
köli családok
számára termé-
szetes, más tele-
püléseken vi-
szont nem.
Tökölön minden gyermeket fel tudunk venni iskolába, óvo-
dába és bölcsődébe is. Hoffman Pál polgármester erről szóló
összehasonlításában kiemelte, hogy a környezetünkben a te-
lepülések magánóvodákban, bölcsődékben vásárolnak férő-
helyeket havi 30-40 eFt/hó összegért, gyermekenként. 
A beszoktatás szakmai szabályai lassítják ugyan a folyama-
tot, de év végére teljessé válik a férőhely kihasználás. 
A Polgármesteri Hivatal vezetése a helyzet javulása érdeké-
ben, s a szülők pontosabb igénymeghatározása miatt új be-
iratkozási rend kialakítását is lehetségesnek, szükségesnek

tartja. Ennek
kidolgozása
folyamatban
van. A kérel-
meket a jövő-
ben is 30
napon belül
elbírálja a
Malaczkó Ist-
ván által veze-
tett Szociális
és Egészség-
ügyi Bizott-
ság.
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Magas színvonalú esten szórakoztatott Veréb Tamás a Sztár-
ban sztár és a Puskás musical ismert énekese.
A rendkívül képzett énekes saját dalaitól Máté Péter szá-
mokon át sokféle stílust ismerhettünk meg a zenei utazás-
ban. A záró Bruno Mars sláger után a közönség nagy taps-
sal köszönte meg az estét.

vEréb tamás stílUsparádé

Igazolta a várakozást a Tökölön élő énekes a Zenés Nyári
Esték rendezvénysorozatban. Fellépését a tavalyinál is na-
gyobb érdeklődés kísérte. A több száz nézőt is megénekel-
tetve remek hangulatot varázsolt az idillikus környezetbe.
Az ismert számok, a kedves összekötő szöveg, az érzékelhető
Tökölhöz ragaszkodás levette a lábukról a nézőket. Nem-
csak Peter Šrámek, a hallgatóság is érezte, az énekes otthon
van Tökölön. Ráadás dalok, s a közös fotózás tette teljessé
az élményt.

nagy sikErű pEtEr ŠrámEk konCErt
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A Tököli Német Nemzetiségi Önkormányzat volt a házigaz-
dája az idei utolsó zenei estnek a Millennium Parkban.
A jókedvet megalapozta a Német Önkormányzat tagjainak
Kaszai Rita elnök, Hoffman József és Bodor Ferencné kép-
viselők kedves vendégvárása. 
A programot vendéglátással egészítették ki, melynek során
borral, pogácsával üdítővel kínálták vendégeiket. 

A Tökölön immár másodszor fellépő soroksári Schorok -
scharer Burschen zenekar finomra hangolt zenei reperto-
árral mutatkozott be. A több, mint egy órás program átfogó
képet adott a hagyományos sváb népzenéről, de az új fel-
dolgozásaik is nagyszerűek voltak. Igazán kellemes estét töl-
töttek együtt a résztvevők.

Családi hangUlatú sváb zEnEi Utazás

nyár, pihenés, frissülés
Kisebb beszerzésekkel tette a Polgármesteri Hivatal szóra-
koztatóbbá a Gyermeküdülő használatát. Képeink az új
pingpongasztalt, s röplabda hálókat mutatják.
A gyermekek látható ügyességgel vettek részt versenyeken,
a szabadprogramokon.

Szintén kisebb figyelmesség, de az erős melegben jóleső
frissülést adnak a városunkban több helyen felállított pára-
kapuk. Az új eszközök nem csak hasznosak, hanem esztéti-
kusak is.
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Megalakulásának több mint három évtizedes jubileumát
ünnepelte a Tököli Sváb Hagyományőrző Énekegyesület. A
Covid-járvány miatt nem az aktuális időpontban, de mégis
megünnepelték az évfordulót. Hoffman Pál polgármester
köszöntőjében felidézte a kezdeteket, a Tököli Kultúr Egye-
sület megalapítását, Guth László és Guthné Schneider
Mária, Lerner Péter, s a Szakmári család alapító vezetők
érdemeit. Jókíván-
ságokkal köszönte
meg a kórustagok
t e v é ke n y s é g é t ,
mellyel visszahoztak
Tökölre egy már el-
haltnak tartott ha-
gyományt, a tököli
svábok ének- és ze-
neszeretetét. Sokat
köszönhet Tököl
ennek a generáció-
nak, mert nem csak
hagyományt ápol-
tak, keltettek életre,
hanem fellépéseik-
kel Tököl jóhírét
vitték országszerte.

Az élet úgy
hozta, hogy műso-
rukkal nemcsak a magyarországi hallgatóikat, nézőiket va-
rázsolták el, hanem németországi, ausztriai sikereket is
arattak. A mindenkori képviselő-testület és személyesen
Hoffman Pál polgármester kezdetektől támogatták az
énekkart és az egyesületet. Új lendületet adott a közösség
életének a Tököli Német Nemzetiségi Önkormányzat meg-
alakulása, és Tököl és a németországi Klein Rönnau közötti
testvérvárosi kapcsolat kiépülése. Igazi lokálpatriótaként
nagy szerepük volt a városok közötti barátság 25 éven át
tartó virágzásban. A 10 éves jubileumi kiállítás képei sokat
bővültek, de az idő múlása a kórus összetételében is válto-
zásokat hozott.

Magret Schlüter, Horst Bredemeyer német részről, Ler-
ner Péter, a Guth és a Hoffman család és a többiek számos
emlékezetes programot, kirándulást, ünnepi alkalmat szer-
veztek, melyek során mind a Klein Rönnau, mind a tököli

közönségnek sok-sok emlékezetes órát szereztek. Nyitott,
jó hangulatú közönségként szeretettel várják az új tagokat,
akikkel ma is összetartó, befogadó, vidám közösséget alkot-
nak. A három évtized során az alapítók, s az egyesületi ve-
zetők, kórusvezetők Bodor Ferencné, Borbély Lászlóné,
Lerner Ferencné, Lerner Péter, Plausin Jánosné, Rimóczi
Lászlóné, Rozgics Antalné és Szakmári Lászlóné mellett ki

kell emelni a leg-
magasabb szintű
szakmai, zenei
munkát, amelyet az
alapítástól 2012-ig
Hufnágel Aladár-
nak és feleségének
köszönhetünk, s
amit azóta Dósa At-
tila művészeti veze-
tőnek is hálásan kö-
szönünk. Minden
elismerést megér-
demel Firnigel Já-
nosné, aki odaadó
munkával tartja
össze, vezeti a jelen-
legi kórust. Fontos
említeni még, hogy
a kórustagokra szá-

mítani lehetett a magyarországi németség programjain, a
választásokon, s a Tököli Német Nemzetiségi Önkormány-
zat munkájában is.

Hoffman Pál polgármester kiemelte, nagyra értékeli a
közösség létét, mert mint mondta, egy közösséget megala-
kítani is nehéz feladat, működtetni, különösen ebben a
nehéz, járvánnyal, veszélyekkel nehezült helyzetben óriási
teljesítmény. A siker titka, hogy mindig voltak vezetők, szer-
vező személyiségek, akik időt, energiát nem kímélve dol-
goztak a próbák, együttlétek, fellépések megvalósításán.

Hoffman Pál polgármester a képviselő-testület és a tö-
köliek nevében elismerését és köszönetét fejezte ki, a kö-
zösség vezetőinek, tagjainak. Jó egészséget, sikerekkel és
eseményekkel teli éveket kívánt. Biztosította mind a Tököli
Német Nemzetiségi Önkormányzat, mind az egyesület ve-
zetőit, tagjait személyes és a városvezetés támogatásáról.

„nemcsak hagyományt ápolnak, Tököl jóhírét is viszik”
A Tököli Sváb Énekkar 30 éves jubileuma
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az Uszoda továbbra is várja
vEndégEit

A Képviselő-testület szeptember 20-i
döntése alapján megváltoztak a Tököli
Városi Uszoda díjai. A melléklet szerinti
változások 2022.10.01-től érvényesek. A
korábban megváltott bérletek lejárati
idejükig használhatóak fel. Újabb válto-
zások 2022.12.31-ig nem várhatóak.

baráti találkozás
Baráti találkozásra hívta a Gyermeküdülőbe a Tököli Szerb Önkormányzat a szerb nemzetiséghez kötődőket.
Nagy sikere volt a nemzetiségi ételeknek, amelyeket MajorJózsef és Szusics György készített. Az ideális helyszínen a
meleg ellenére is családias hangulatú volt a találkozás.

boldogság és öröm az EskütétElEn
2022. augusztus 11-én ünnepélyes keretek között Hoffman
Pál polgármester előtt tett állampolgársági esküt Racila Ni-
coleta.
Hoffman Pál polgármester elsőként gratulált az új magyar
állampolgárnak. A baráti beszélgetés során Tökölön töltött
éveik sok érdekes pillanatát elevenítették fel. Édesanyjával
felidézték Magyarországra kerülésüket, s a lakótelepi óvo-
dához és iskolához kapcsolódó emlékeiket.
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ismét egy felejthetetlen nap a rend őreivel

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 2022. október
19-én 09. 00 óra és 13. 00 óra között nyílt napot tartott,
amire személyesen Németh István r. alezredes a közrend-
védelmi osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes hívta
meg a Napsugár Óvoda nagycsoportosait.

Mivel tavasszal a Közlekedési nap alkalmából a Sziget-
szentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályáról kint járt nálunk Kassai Pajor Viktória r. őrmes-
ter, akivel egy felejthetetlen napot töltöttünk, a gyerekek
már nagy izgalommal várták az újbóli találkozást.

A rendezvényen részt vett a tököli Napsugár Óvoda óvo-
dás csoportja, a szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Is-
kola és a halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola egy-
egy osztálya.

Óvodásaink a KRESZ-pályán kerékpárral közlekedve
ismerkedhettek meg a közlekedés szabályaival a rendőrség
munkatársainak segítségével, majd körbejárták az épületet,
az előállító-helyiségtől a nyomozó irodákig, és pihenéskép-
pen papírból hajtogattak rendőrautót, illetve rajzolás köz-
ben megismerkedhettek a rendőri munka sajátosságaival. 

A program részeként megismerkedhettek a rendőrgép-
kocsi felszerelésével, kipróbálhatták és felülhettek a rend-
őrmotorra. Tanulmányozhatták a rendőr fegyverzetét és
egyéb felszerelését, ami a fiúknak hatalmas élményt jelen-
tett. A délelőttöt a szolgálati kutyás bemutató és a kutyusok
simogatása zárta.

Óvodásaink a búcsúzáskor hasznos láthatósági ajándé-
kokat kaptak Németh István r. alezredes közrendvédelmi
osztályvezető, kapitányságvezető-helyettestől, Kassai-Pajor
Viktória r. őrmestertől, Hanicz Nelly r. főtörzsőrmestertől,
Nagy Sándor Tamás r. törzszászlóstól, amit nagy örömmel
elfogadtak.

A rendőrök az iskolások részére bemutatták a rendőrség
felépítését, feladatait, az egyes szakterületeket. Az épületet
mindenki körbejárta. Szintén kipróbálhatták a rendőrau-
tót, rendőrmotort, kézbe vették a rendőrök felszereléseit,
megismerkedhettek az ujjnyomatvétel gyakorlatával.

Nagyon hasznos és csodálatos délelőttöt töltöttünk el, és
már alig várjuk a következő találkozást, köszönet érte a Szi-
getszentmiklósi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti-
és a Közrendvédelmi Osztály munkatársainak!
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emelkedett hangulat a szüreti felvonuláson

A közösségi események, így a szüreti felvonulás élménye
lehetőség olyan érzések megélésére, amelyek megemelnek
bennünket, máshol nem érezhetők. Ilyen közös öröm volt
az idei szüreti felvonulás is a száznál is több felvonulóval,
gyermek és felnőtt táncosokkal. Az örömöt fokozta a nyolc
helyszínen megtapasztalt szeretetteljes készülődés, fogadás
is. A roskadozó asztalok, a finom ételek és a fantasztikusan
jó idő reggeltől késő délutánig összetartották a résztvevő-
ket. Az esemény, melyen több mint 500 tököli vett részt, kü-
lönösen a fiatalok számára marad emlékezetes élmény.



23Tököli Tükör SZÜRET ANNO

szüreti emlékek, hangulatok

Fürtöktől roskadozó szőlősorok, a puttonyos férfiak évő-
dése, s a szüretelő asszonyok vidám nevetése. Otthon a pré-
selés férfias munkája, a finom must íze felejthetetlen emlék.
A családi, baráti szüretelések utánozhatatlan hangulata, a
közös falatozás öröme megalapozta a szüreti időszak régi
parádés szüreti felvonulásait. Nincs jobb, mint közösen ün-
nepelni a bő termést, reménykedve várni a jó borokat.

Képek: Malaczkó István, Hoffman Pál archívumából
(HOMA)
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Tököli kickbox 40 éve
Jövőre ünnepeljük megalakulá-
sunk 40 éves jubileumát. Méltó
megemlékezés céljából tervezzük
megjeleníteni egy szöveggel és
sok-sok képpel kiegészített „Em-
lékkönyvet”, valamint sikerekben
és eredményekben gazdag videós
anyag elkészítését is megcéloztunk.

A hosszú, kétéves Covid idő-
szak végén újra elkezdhettük az
edzéseket a Weöres Sándor iskola
tornatermében. Az új generáció
építése elölről kezdődött, mivel,
mint más sportoknál, nálunk is az
utánpótlás létszáma nagymérték-
ben lecsökkent.

Sikerült Vetor András szemé-
lyében új edzőt beépíteni mun-
kánkba. András a klub sikeres ver-
senyzője volt és mivel 23 éves,
ezért korban közelálló ahhoz a
korosztályhoz, akikből néhány év
múlva ismét nagy és eredményes
csapat formálódhat.

Tehát az építkezés újra elkez-
dődött. A keddi és csütörtöki ed-
zések mellett egy sikeres edzőtá-
boron vagyunk túl, ami most is,
mint sok éven keresztül, Tököl
város Duna-parti üdülőjében és a
Tököli Sportcsarnokban zajlott.

Az élet tehát beindult, szeret-
nénk itt az újságban rendszeresen
hírt adni munkánkról, és aki sze-
retne csatlakozni gyerekként vagy
felnőttként csapatunkhoz, az
nézze a www.kickboxsziget.hu web
oldalunkat, vagy a Szigetszentmik-
lós Tököl SE facebook oldalunkat!

Köszönjük Tököl város támo-
gatását, valamint a JULIUS K9
Kft. és az OBO Bettermann Hun-
gária bizalmát és csapatunk
szponzorálását!

Gnyálin István
SE elnök
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Tököli Tükör
Kiadja: Tököl Város Önkormányzata 

Szerkesztő: Bárány Tamás  

Szerkesztőség: West-Graph Kft.

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

Április
Badics károly 91
Május 
dr. nagy józsef Tamás 71
kuti lászló attila 52
Vágány lászlóné (Tóth rozália anna) 81
Bucsek istvánné (kokics anna ágnes) 76
kiss istván 96
podruzsik istván 89
Czinki jános 59
patyi istván 83
Farkas zoltánné (Molnár erzsébet) 59
lenkei kálmánné (gölöncsér katalin) 92
Mészáros istvánné (Baté etelka klára) 76
enyedi Ferenc 76
nagy jános 64
Június
kovács jános 77
Baranyai norbert 43
Ócsai andrás 51
Márton lajosné (Mónus judit) 75
Tövissy Tibor robert 41
Benke rózsa 67
Burlovics Mártonné (Versics Mária) 85
Mészáros sándorné (Bak erzsébet) 93
petrik lászlóné (nyida Olga Mária) 72
Július
kiss lászló 65
Verő jenő 70
pósán lászlóné (Hermann Margit) 86
Vanczó Ferencné (Tenkey katalin) 72
dési jános józsef 88
rácz istván 55
Marics istván 87
Csollák Mihály istvánné 
(Mező Magdolna erzsébet) 66

Tábori alajosné (Bilisics anna) 82
Augusztus
Boltos józsef Ferencné (nagy Márta) 76
puskás Mihály 71
Hoffmann pálné (Halassy katalin) 67
Tóth istvánné (Major ilona) 88
janicsek jánosné (perger Mária) 88
schmidtka Ferenc 69
kulcsár nándorné (kinics ilona) 80
Márton józsef 47
Faragó sándor lászló 73
kerekes józsef 55
Molnár sándor 44
pilisi ernő 58
szilágyi simonné (Borbás julianna)                     101
sipos Ferencné (iváncsik ilona) 77
szabó károlyné (kutasi Margit) 86
Szeptember 
joszkin jános 64
Molnár istván gyula 70
Horváth jánosné (Biroczky erzsébet) 98
Csömöz jánosné (paksya) 90
nagy jánosné (eke Teréz) 81
Tóth józsefné (Fechtl Margit) 78
Varga nándorné (Török katalin) 87
Veréb józsef 70
gólya jános 71
salamon istván 80 
Magyarics jános 94
németh istvánné (adamik Franciska) 89
sárácz antalné (Burlovits Magda)                        100

HaláleseTekszüleTések
Benke László József
Baricsa Marcell Dániel    
Huszár Botond                 
Aszalos Hanna                  
Kiss Bianka                        
Ahmad Nazira Natasa     
Bella Jana                          
Németh Loránd Levente
Szép Soma                        
Papp Dóra                         
Kovács Brigitta                 
Rozgics Szofia                   
Sahin Linett                       
Szabó Róbert                    
Vincze Ádám Zsolt           
Izsó Lilla                             
Káplár Kornél                    
Torma Anna                      
Varsányi Lotti                   
Kisszékelyi Áron               
Noszlopy Levente            
Cseh Anna                         
Märtz Mirella                   
Dóczy Bálint                      
Szaszkó Luca                     
Fehér Zselyke                   
Hochrein Marcell             
Bohunka Szofi Lotti         
Varga Noel Viktor 
Gayerhosz Johann Mátyás
Ott Máté                               
Lakatos Margit Gyöngyi   

2022.05.02.
2022.06.02.
2022.06.04.
2022.06.07.
2022.06.21.
2022.06.22.
2022.06.23.
2022.06.27.
2022.06.30.
2022.07.04.
2022.07.05.
2022.07.06.
2022.07.12.
2022.07.13.
2022.07.13.
2022.07.14.
2022.07.15.
2022.07.25.
2022.07.26.
2022.07.29.
2022.08.15.
2022.08.18.
2022.08.18.
2022.08.20.
2022.08.22.
2022.08.23.
2022.08.26.
2022.08.26.
2022.09.08.
2022.09.19.
2022.09.22.
2022.10.13.

Gindl István Zoltán és Havas Cecília
Windecker László és Nagy Andrea
Békefi Károly és Sütő Gabriella
Gayerhosz János és Tóth Mercédesz Anikó
Tar Zoltán István és Borsi Júlia 
Koch Gergely és Plausin Viktória
Buga Zsigmond és Pásztor Edit
Mihály Norbert és Pál Andrea
Horváth Gyula és Páter Helga
Vincze Gábor és Barta Teodóra
Sófalvi Mihály és Szigeti Katalin

2022.06.04.
2022.07.09.
2022.07.09.
2022.07.30.
2022.08.06.
2022.08.06.
2022.08.06.
2022.09.24.
2022.09.24.
2022.09.24.
2022.09.24.

HázasságköTések
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Nagy érdeklődés kísérte a Művelődési Központban Hoff-
man Pál Tököl a történelemben című könyvének bemu-
tatóját. Az eseményt kulturális élménnyé emelte Molnár
László a Ráckevei Ady Endre Gimnázium igazgatójának
értékelő ajánlása, s Ráckevei Anna művésznő közreműkö-
dése. Sok meglepetéssel szolgált a 188 oldalas könyvből
Cseperkáló Kamilla által készített, vetített képes bemu-
tató, mely alatt Hoffman Pál a fejezetekből emelt ki rész-

leteket. A Ráckevei Anna által idézett oklevelek, határle-
írások, irodalmi, művészeti élményt jelentettek. Az este
során sokan vásároltak a könyvből, melyeket Hoffman Pál
dedikált.

Hoffman Pál „Tököl a történelemben” c. könyve 5000 Ft-os áron
megvásárolható a Művelődési Központban vagy rendelhető a
Polgármesteri Hivatal titkárságán.

„Tököl a történelemben” – könyvbemutató

Mindenekelőtt én azt gondolom, hogy tartozom egy ma-
gyarázattal, hogy hogy kerül a csizma az asztalra? Előze-
tesen mit keres itt egy ráckevei kötődésű, ráadásul egy is-
kolaigazgató egy könyvbemutatón. Hát rendkívül egy-
szerű oka van. Nem is olyan régen találkoztam Hoffman
Pál polgármester úrral, aki beszélt nekem arról, hogy mi-
lyen jó lenne, ha lenne Tökölnek megint egy saját törté-
nete. Bevallom férfiasan nem sok olyan polgármestert is-
merek széles e hazában, akinek fontos lenne, ráadásul
rendkívül felelősségteljes városvezető munkája mellett,
hogy a saját települése történetét feldolgozza, ráadásul ezt

ő maga tegye. Mégis azonban ezen a köteten Hoffman Pál
neve díszlik. Ez azt jelenti tehát, hogy a polgármester úr
számára ez a kérdés rendkívül fontos.

Mielőtt elkezdtük volna ezt a mai együttlétünket, mű-
vésznővel arról beszélgettünk, hogy mi hozhat össze tele-
püléseket a történelemben? Azt találtam neki mondani,
hogy a három település Ráckeve, Tököl és Szigetszentmik-
lós a történelemben évezredeken keresztül egymás mellett
élt, szinte párhuzamosan futottak a történeteik. Így a ma-
gyarázat talán elégséges lesz arra, hogy mit keresek én itt,
ezen a könyvbemutatón.

molnár lászló – tököl a történElEmbEn 
Című könyv bEmUtatóján tartott könyvajánlója
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Nem igazán hittem el először, hittem is, meg nem hittem,
hogy polgármester úr valóban nekilát ennek a feladatnak.
Aztán amikor szép lassan a fejezetek egymás után érkez-
tek, akkor egyre inkább hinni kezdtem benne, hogy ebből
lesz valami. Persze hozzá kell tennem, hogy én mindvégig
csak a cseppet láttam, a tengert nem, nem olyan régen
csodáltam meg, és talán nem veszik képzavarnak, hogy
már nem is igazán tenger ez a kék szín által, hanem szinte
óceán, hiszen egy hatalmas méretű kötettel van dolgunk.
Éppen ezért számomra óriási megtiszteltetés, hogy ide-
genként mégis itt lehetek ezen a könyvbemutatón. Egy-
részt történelemtanárként talán pár gondolatot majd en-
gedjenek meg számomra, másrészt talán kevesen tudják,
hogy tanult, másik szakmám a könyvtárossággal függ
össze, tehát a könyve-
ket hivatalból isme-
rem. Annak idején
Fülöp Géza óráján
megtanultam, hogy
hogyan kell egy köny-
vet kézbe venni és
megismerkedni vele.
Amikor a polgármes-
ter úr átadta nekem
ezt a gyönyörűséges
kötetet, kézbevettem,
és ahogy azt annak
idején megtanultuk az
egyetemen, először
megszagoltuk. Valami
csodálatos illata van a frissen nyomtatott könyvnek. És
aztán átadtam családtagjaimnak, és mindenki érdeklő-
déssel forgatta. Úristen, ez de szép! Kelleti magát! Ebbe
bele kell olvasni! Ebbe bele kell nézni! Egyszerűen meg
kell ismerkedni. Én megmondom őszintén, hogy ennek a
kötetnek a legerősebb dolgának ezt érzem, hogy kínálja
magát arra, hogy vegyél kézbe és ismerkedjél meg velem.
Számos helytörténeti munkát olvastam már életem során,
de hát tetszenek tudni, ezek ilyen A4-es oldalak tele gé-
pelve. Ez a kötet nem ilyen. Ennek a kötetnek az a legna-
gyobb erőssége, hogy nem beszéli agyon a dolgokat,
hanem ahogy szokták mondani, az internetgenerációhoz
nőtt nagyon sok képi információ, és csak éppen annyi szö-
veg, amely a megértést szolgálja. Zavarban lennék, ha azt
kérdeznék tőlem, hogy ennek a könyvnek mi a műfaja,
hiszen nemcsak egy helytörténeti munkával van dolgunk,
amely taglalja Tököl város történetét, hanem benne van
egy oklevéltár is. Források, képek, amelyek arra buzdíta-
nak mindenkit, ha van ideje, mélyedjen egy-egy témában,
elemezze és értse meg ezt az elemzést. Ez a kötet erre ki-
válóan alkalmas, hiszen stílusánál fogva egyértelműen ol-
vastatja magát. A másik, ami egy történelemtanár számára
rendkívül fontos, és ez a kötet tartalmazza ezt a lehetősé-
get, az a szinkronizmus. Minden egyes fejezet elején meg
fogják találni azokat az egyetemes történeti információ-
kat, amelyekkel párhuzamosan Tököl eseményei is zajlot-
tak. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha a történelemok-
tatásunk is ilyen lehetne egyébként akár általános, akár
középiskolában, hogy a diákjaink értsék meg, de a hét-

köznapi ember is, hogy miközben mi éljük a magunk
életét, számos olyan dolog történik a világban, amely hat
ránk és ez így volt a múltban is. Nagyon nehezen állom
meg, ezen a mai estén, hogy a történelemtanár ne szólal-
jon meg. Számos olyan eseménye van Tököl város törté-
netének, amelyhez nagyon szívesen szólnék hozzá, így
például a római kori eseményekhez, vagy éppen az Ester-
házyak idejéhez, amikor a török uralom alatt Tököl, Rác-
keve és Miklós az Esterházyak uradalmának része volt.
Egy dolog ragadott meg igazából polgármester úr tollából,
amikor a honfoglalást megelőzően arról fejtegeti gondo-
latait, hogy milyen rossz dolog, hogy ez a rendkívül ag-
resszív finnugor elmélet eluralkodik a hétköznapi életben.
Anélkül egyébként, hogy vitába szállnék vele, megtámasz-

tom azokat az infor-
mációkat, amiket leír.

Egyetlenegy adatot
szeretnék Önöknek
mondani. Számomra
teljes egészében vilá-
gos, és meggyőződé-
sem, hogy a magyar
nyelv szerkezete, alap-
ján az egészen biztos,
hogy finnugor. Ha
azonban azt kérdez-
nék tőlem, hogy a nép
milyen, amely ezt a
nyelvet beszéli, akkor
én arra egyértelműen

azt mondanám, hogy török. Ennek egyetlenegy ékes bizo-
nyítéka van, nem tudom, ezt ismerik-e, tudják-e, hogy
amikor a Kárpát-medencét a hét plusz egy törzs elfog-
lalta, akkor a hét plusz egy törzsből kettő finnugor volt,
öt pedig török. Számomra ennél nincs nagyobb bizonyí-
ték arra, hogy a vándorlásaink során olyan népességgel
töltődött fel ez a valószínűleg az eredeti alapnyelvet be-
szélő népesség, amely gyakorlatilag a Kárpát-medencéig
érve már egészen más volt. Etnikumát tekintve biztosan,
mint amelyik valahonnan, az Urál valamelyik tájáról el-
indult.

Végül, mert igazából magamat tanárnak tartom, meg-
jegyzem, egy tanár számára nincs annál nagyobb boldog-
ság, amikor azt látja, hogy egy tanítványa vagy a tanítvá-
nyai valami nagy dolgot csináltak. És ennek a kötetnek a
címlapverzióján olvasható egy egykori Ráckevei Ady Gim-
náziumba járó tanulónak a neve, Cseperkáló Kamilláé,
akinek oroszlánrésze volt abban, hogy ez a kötet megje-
lenhetett, és én rendkívül büszke vagyok arra, hogy annak
az iskolának a diákja volt, amelyet én vezetek. Sajnos nem
volt abban a megtiszteltetésben részem, hogy a tanára le-
hessek, de az Estöri verseny óta figyelemmel kísértem az
ő pályafutását, és természetesen azóta is figyelem, mi min-
dent tevékenykedik, s a kötet szerkesztőségi munkálatai
során számos alkalommal találkoztunk és beszélgettünk.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az Önök szíves ér-
deklődésébe, figyelmébe, Hoffman Pál Tököl a történe-
lemben I., (folytatása következik) című munkáját.
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kézilabdás örömök
Évközben sokféle hangulatváltozást éltek át a tököli ké-

zilabdások és a sportág szerelmesei.
Nagy örömöt jelentett az MKSZ ajándéka, a 150 mFt-os

Sportcsarnok felújítás, a fantasztikus világítás és az egyedivé
tett belső tér. A mérkőzések során ellentétes érzelmeket
éltek meg a csapatok. 

A férfiak Krichenbaum Tibor edző értő munkájának
köszönhetően sokáig a NB-II. csoport élmezőnyében ta-
nyáztak. A csapat kimondatlanul, de a dobogó eléréséért
küzdött. A személyi változások, a játékosmozgás okozta
nehézségek az eredményeken is meglátszottak. Bravúros
győzelmek és váratlan vereségek váltogatták egymást, s
így az erős mezőnyben elért 5. hely előkelőnek mond-
ható.

Márczy Gábor edző terve sikerült, a lányok egyre inkább
összekovácsolódtak, és a csapat játéka is sokat javult. 

Talán meglepetésre, de az alapszakasz után döntőbe ke-
rültek, ahol a Budaörs második csapatától szoros félidő
után szenvedtek vereséget. Jár a gratuláció a lányoknak és
edzőjüknek, ez az ezüst szépen csillog!

sport-barátság, sportbarátság
Szülők és gyerekek közösségi élményei a focitáborban

Évek óta nagy sikere van a tököli utánpótlás focitáborának.
Az edző, Ungi Csaba és a szülők segítségével 60 gyerek pi-
hent, érezte jól magát és focizott. Aktív családtagok és ba-
rátok csatlakoztak a nagy élményekkel és eseményekkel gaz-

dag, izgalmas táborba. A gyerekek év közben is sok tornán
vesznek részt, ahol tököli szenvedéllyel játszva sikeresen sze-
repelnek. A szépen karbantartott pályák és öltözők méltó
körülményeket biztosítottak a táborozóknak.


