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Hagyomány és megújulás
Elfogyott az óév, ünnepi gondolatok töltötték meg lelkünket, a remény
sugarai melegítik szívünket, holott az
újév határnapjai még nem sok jót
jeleznek.
Nem megszokásból, hanem teljes
szívünkbõl a jól végzett munka és a
tiszta lelkiismeret nyugalmával kívántunk boldog újévet egymásnak. Mert
hittel nézünk a jövõbe.
Az új évben talán jobb, kitartóbb,
türelmesebb, hittel élõbb emberekké
leszünk, s akkor az esztendõ is békességesebb, boldogabb, eredményesebb lesz.
Minden óránk és napunk olyan,
amilyenek mi vagyunk, amilyenné mi
tesszük önmagunk, s társaink számára.
Ez az év is próbára tesz majd bennünket egyenként és közösségileg is,
de semmi sem kezdheti ki hitünket és

kitartásunkat, mert örömöt, boldogságot, sikert is ad majd 2004.
Nem csodákat várunk, csupán a
gazdasági hanyatlás megállítását, a
magyarság, a nemzet erõsödését.
Az új esztendõ a változás reményét
éleszti bennünk. Európához tartozva
nem leszünk könnyû prédája a hatalmasoknak.
Ha mindenki többet nyújt tegnapi
önmagánál, akkor még nincs minden
veszve.
2004. megújulást hoz az életünkbe.

Weisenfeld Zoltán plébános úr kiadásában és szerkesztésében 2004.
évi Tököli egyházközségi Kalendárium jelent meg. Az alábbi írásban a plébános úr szólítja meg a kalendárium olvasóit.

a jövõben mit kellene jobban esetleg
másképp csinálni.
Ezzel az évkönyvvel – amely terjedelmét tekintve inkább csak egy
emlékeztetõ, egy összegzés, a teljesség igénye nélkül –, tükröt szeretnénk magunk elé tartani.
Külön öröm számomra, hogy az
egyházközségben mûködõ csoportok
egy-egy tagja személyes tapasztalatával teszi színesebbé, tanúságtételével gazdagítja, elsõ kiadványunkat:
megszólalnak benne írásban és képben: gyerekek és felnõttek, fiatalok és
idõsebbek.
Magvetõk õk, hiszen évkönyvünkbõl hagyományt szeretnénk teremteni, amely majd egykor megtermeli méltó gyümölcsét és jó termést
hoz…
Egy fiatalember álmában bement a

Kedves Testvér!
Újra elmúlt egy esztendõ. Néhány
héttel ezelõtt egy új egyházi évet
kezdtünk meg, advent elsõ vasárnapján, és itt állunk már a 2004. év
küszöbén is.
Mielõtt végleg becsuknánk a
mögöttünk lévõ idõszak kapuját,
érdemes néhány pillanat erejéig
visszatekinteni az elmúlt idõre,
életképszerûen felvillantani egy-egy
fontosabb eseményt, mozzanatot
egyházközségünk életébõl, kicsit
talán mérleget készítve arról is, hogy

Ha van, akkor ide kellene egy kép,
vagy keressek egy grafikát?

2004. február

Az élet Himnusza
Az élet egyetlen – vedd komolyan.
Az élet szépség – csodáld meg.
Az élet boldogság – ízleld.
Az élet álom – tedd valósággá.
Az élet kihívás – fogadd el.
Az élet kötelesség – teljesítsd.
Az élet játék – játszd.
Az élet érték – vigyázz rá.
Az élet vagyon – használd fel.
Az élet szeretet – add át magad.
Az élet titok – fejtsd meg.
Az élet ígéret – teljesítsd.
Az élet szomorúság – gyõzd le.
Az élet dal – énekeld.
Az élet küzdelem – harcold meg.
Az élet kaland – vállald.
Az élet jutalom – érdemeld ki.
Az élet élet – éljed.
(Teréz anya)

település virágmag kereskedésébe. A
pult mögött egy angyal állt, és a vevõ
megkérdezte:
– Mit lehet Önöknél vásárolni?
– Az angyal udvariasan mosolygott
és így szólt:
– Mindent, amit csak akar!
– Akkor szolgáljon ki gyorsan:
szûnjön meg mindenhol a háború, a
nyomor, a társadalmi ellentétek. Legyen mindenkinek elegendõ munkája, és uralkodjék a szeretet az egész
világon.
– Az angyal közbeszólt:
– Kedves barátom! Nem értett meg
egészen: itt nem gyümölcsöt árulunk,
hanem csak magot.

Weisenfeld Zoltán
plébános
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Bátor ősök, reménnyel teli utódok
Lelkésziktatás és emlékezés Dunaharasztiban
Az elmúlt években a régi református templom cseréje során derült ki sokak számára, hogy az Aradi urcai templom a református és az egykor szintén prosperáló tököli evangélikus egyház közös használatában volt.
Kunsági Rezsõné, született Szeltner Erzsébet (Bözsi néni) visszaemlékezése szerint édesapja, - aki evangélikus világi vezetõ is volt – építette a templomot.
A ritkuló tököli szertartások, az evangélikus egyházban is válságot okozó lelkészhiány miatt kicsit talán magára maradtak a tököli evangélikus hívek, ám most örömteli változásokat élhetnek meg.
Bozorády András a nemrég beiktatott Dunaharaszti gyülekezet lelkésze máris felkereste a tökölieket, s az õsök hitének megerõsítését, s az egyházi élet újjászervezézét ígérte.

Kicsiny templom, sok szeretet, nagy
remények – ezt láthatták és érezhették
a jelenlévõk október 19-én Dunaharasztiban. Az egyházközség tagjai a
múltért és a jelenért is hálát adtak
Istennek. Neki mondtak köszönetet a
hetven esztendõvel ezelõtti kezdetekért, valamint fiatal lelkészük, Bozorády
András iktatásáért is.
Dunaharaszti városának 1933-ig
nem volt evangélikus gyülekezete. Hitre és bátorságra vall, hogy a lutheránus
hívek éppen a gazdasági válság idején
vállalkoztak a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség alapítására –
mondta Kõszegi János másodfelügyelõ
az ünnepi közgyûlésen. Sipos András
lelkész személyében már megvolt az
elsõ papjuk is, a saját templomra azonban még sokáig kellett várniuk. Bár
már 1934-ben kaptak egy telket a
községtõl, a Dunaharaszti evangélikus
hajlékot csak jóval késõbb, 1982-ben!
szentelték fel, Lehel László lelkész szolgálata idején. Ma Dunaharasztinak van
ebvangélikus temploma, paplakja és
immár beiktatott lelkésze is.
Az ünnepi közgyûlést megelõzõen a
gyülekezet „régi-új” lelkipásztora állt a
középpontban. Bozorády András
2000-ben fejezte be tanulmányait az
Evangélikus Hittudományi Egyetemen, majd segédlelkészként a Dunaharaszti egyházközségbe került. Idén
augusztusban választották meg a gyülekezet új lelkészének, múlt vasárnap,
október 19-én pedig már be is iktatták
hivatalába.
Az ünnepi istentisztelet a gyülekezet
zsúfolásig megtelt templomában zajlott
D. Szebik Imre elnök-püspök, Koczor
Tamás esperes, valamint Bozorády
András édesapja, Bozorády Zoltán
esperes szolgálatával. Akinek nem
jutott hely, az a templom melletti hátsó
épületben televízión keresztül kísérhette figyelemmel az eseményeket.
Ezen az ünnepi alkalmon elsõként D.

Szebik püspök hirdette Isten igéjét.
János evangéliumából vett igei részbõl
(15. fejezet 5. vers) kiindulva az õsök
Istenbe vetett hitét és bizalmát méltatta, azt a merészséget, amely nem a
nehézségekre és problémákra, hanem

lom. De ha arra gondolunk, hányan
laknak még Dunaharaszti városában,
akkor már nem is vagyunk olyan
sokan. Itt és most is szembesülnöm kell
saját felelõsségemmel: nem mindegy,
hogy kit hirdetek. Én mindenkinek a
megfeszített, de feltámadt Krisztusról
szeretnék prédikálni, aki ma is megszólít, és ma is hív.”
A közgyûlést köszöntések sora követte, elõször a templomban, majd a
szeretetvendégségen. Többek között
Szebik Imre püspök Koczor Tamás
esperes, Bárdossi Tamás egyházmegyei
felügyelõ kérte Isten áldását Bozorády
András szolgálatára és családjára. Lehel László lelkész szeretettel emlékezett
vissza az itt eltöltött évekre. Azt kívánta,
hogy a közösség új pásztora is megismerhesse azt a titkot, amely itteni
szolgálata során elõtte feltárulhatott: a
gyülekezet és a lelkész egymásra találásának titkát. Különösen megható
volt, amikor az édesapa, Bozorády Zoltán mint szolgatársát köszöntötte fiát.
Kicsiny templom, sok szeretet, nagy
remények. Nagyobb templom, még
több szeretet, újabb remények. Legyen
ez a jövõben a múltjáért és jelenéért
hálát adó gyülekezet osztályrésze.
Gazdag Zsuzsanna

az élõ Jézusra tekintett. És benne, az
egyház Urában soha nem csalódtak a
gyülekezet alapító tagjai és utódaik
sem. Ma is boldogan hirdethetik, hogy
Jézus él, és örvendezhetnek afelett,
hogy mostanra már igencsak kicsinek
bizonyul Isten eme hajléka. „Annak,
hogy a gyülekezet hetven esztendeig
megmaradt, az a titka, hogy mindig
hangzott az ige, mindig voltak áldozatkész lelkészek és egyháztagok. Segítse
az Isten ezt a közösséget továbbra is, õ
tegye lehetõvé, hogy sokak épüljenek
Krisztus által” – zárta prédikációját D.
Szebik Imre.
Az iktatás aktusát Bozorády András
Mt 9,35-38 alapján tartott igehirdetése
követte. A fiatalmlelkész arról a Jézusról szólt, aki nem megy el az emberek
mellett: õ megtanít arra, hogy észrevegyük, mikor és ki mellett kell megállnunk. „Gyakran kérdezem magamtól –
mondta Bozorády András –, hogyan
tehetnénk többet mi, az evangélikus
gyülekezet tagjai? Nagy öröm számomra, hogy kicsinek bizonyult ma a temp-

Válaszoltak
a város vezetõi
Közmeghallgatást tartott a képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A hagyományos polgármesteri helyzetismertetõ után a megjelentek nyilvánítottak véleményt a város életérõl,
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények munkájáról.
Legtöbben az új Település Szerkezeti
Tervet érintették, s konkrét ügyekben
kértek segítséget a jelenlévõ képviselõktõl, s hivatali munkatársaktól. A
tanulságos délután folyamán a város
iránt elkötelezett vélemények szóltak
földügyekrõl,
sóderbányászatról,
sportról, hagyományok megõrzésének fontosságáról, építéshatósági
kérdésekrõl, a nyugdíjasok szemétszállítási kedvezményrõl, a kábeltévé
építés helyzetérõl, s a komp mûködésérõl, a ciiklusprogram terveinek
idõarányos teljesülésérõl.
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Virágzó horvát-magyar kapcsolatok
Háromnapos
hivatalos
látogatásra Magyarországon
járt Stjepan Mesic, a tizenkét
éve független Horvátország
államfõje.
A horvát politikus a gazdasági együttmûködés elmélyítésérõl tárgyal a magyar
vezetõkkel. Mesic magyar
kollegájával folytatott tegnapi megbeszélése után hangsúlyozta, hogy Zágráb szeretné felgyorsítani EU- és NATO-csatlakozási folyamatát.
Mádl Ferenc államfõ megemlítette: Budapest támogatja Horvátország törekvéseit, és segíti euroatlanti integrációs erõfeszítéseit.
• A infrastrukturális fejlesztések, a vasútvonalak modernizálása,
autópályák
építése további lendületet adhat
– fogalmazott Mádl Ferenc.
• Hozzátette: a két ország közötti
árucsere-forgalom 400 millió
dolláros értéke a jövõben tovább
növekedhet. Stjepan Mesic fontosnak nevezte a kõolaj- és földgázkitermelés európai színvonalára emelését.
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Folyamatosan erõsödõ barátság
Az igaz barátság kiállja az idõ és távolság próbáját. Tököl és Klein Rönnau kapcsolata egyértelmûen ebbe a kategóriába tartozik. 2003-ban ünnepeltük a testvérkapcsolat tíz éves jubileumát, s
már a tököli ünnepséget követõen megindult a
2004. évi programok szervezése. Magret Schlüter
polgármester aszszony a küldöttség hazatérte
után megköszönte a sok pilléren nyugvó barátság
erõsödéseként értékelt találkozást. Értékelte a széles bázison szervezõdõ együttmûködést, mely az
énekkarok, a sportcsapatok, s az iskolák közötti
kontaktusra épül. Kiemelte, hogy a közel másfél
évtized alatt családok tucatjai között alakult ki
bensõséges baráti kapcsolat. A 2004. évi programok szervezése is megkezdõdött, május 14-19. között a Klein Rönnau-i kórus lesz a tököliek vendége. A nyár folyamán a nõi ifjúsági kézilabdacsapat
látogat Klein Rönnauba, ezt a látogatást kiegészítheti a képviselõ-testület tagjainak, s az óvónõk utazása, akiket szintén várnak a németek. 2004-ben
kerül sor a Klein Rönnau-i küldöttség látogatása
során ajándékozott 4000 Euró (kb. 1 M Ft) felhasználására is.

• Mádl Ferenc beszédében a Mol
Rt. Tulajdonszerzését emelte ki
a horvát olajipari vállalatban, az
INA-ban.
• A horvát államfõ budapesti
programjai után Pécsett fejezte
be hivatalos látogatását.
aláírás????

Nagy sikere volt a magyarországi Németek
Gálakoncertjének ez évben is.
A Kongresszusi Központban rendezett
mûsoron részt vettek a tököli Német Kisebbségi Önkormányzat képviselõi is, pedig a
nap folyamán Tökölön is várt rájuk feladat.
A hagyományos Sváb bál vendéglátói
voltak. Dragovics Andrásné, Bosnyák Simonné, Hoffman József, Lerner János és Lerner
Péter ezúttal is kitett magáért, s a Mûvelõdési
Ház vezetõjével, Halász Lászlóval karöltve remek szórakozást biztosított a résztvevõknek.
A Taksonyi Szigeti Fiúk zenekar színvonalas muzsikája garantálta a sikert, amelyhez
hozzájárultak a dunavarsányi német tánccsoport táncosai, s a tököli mûvészeti iskola
diákjai is.

HÍREK, ESEMÉNYEK
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Városunkban az elmúlt évtizedben jelentõsen átalakultak az
oktatási viszonyok. Míg másutt a feltételek romlása okoz
válsághelyzetet, nálunk az oktatás körülményei a lakótelepi
iskola belépésével (16 tanterem) nagymértékben javultak.
A képviselõ-testület átfogó szakmai vizsgálatot tartott szükségesnek, mely jelenleg folyik. Az iskola új vezetése ezzel párhuzamosan szintén tapasztatokat. Ezt a célt szolgálta a
Mûvelõdési Házban szervezett összevont szülõi értekezlet is.
A megbeszélésen melyet Giczi Miklós iskolaigazgató hívott
össze, részt vett
Hoffman Pál polgármester, a tantestület szinte teljes
egészében, s mintegy 60 szülõ. A szülõi létszám némileg
alatta maradt a vártnak, ám a párbeszéd
folytatódik.

Képeink a Településfejlesztési
Bizottság ülését
mutatják, a
mûvészeti iskola
új
helyiségeiben.

A Ráckevei Duna Baráti Kör szervezésében konferenciát
tartottak a Szavolyai-kastélyban. A konferencia díszvendége
volt Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter. A
Duna-meder kotrásáról, a vízminõség problémáiról, a fõváros
szennyvízkezelési koncepciójáról szóló elõadásokat fórum
követte.

F

E
2004. évi

L

H

Í

V

Á

E B O LT Á S

S
-ra

Az eboltás idõpontjai:
március 19. (péntek) 12,00 - 16,00 óráig,
március 26. (péntek) 12,00 - 16,00 óráig,
március 27. (szombat) 9,00-13,00 óráig
Az eboltás helye:
Tököl, Mester u. 1. szám alatt (régi GAMESZ udvar)
A kutyaoltás díja: 1.300 Ft/eb

Nem kell újabb bányagödör
Egyöntetû elutasításra talált a néhány helyi tulajdonos szándékaként tervezett sóderbánya terve. A képviselõ-testület kiállva a tököliek elutasító szándéka mellett az új Településszerkezeti Tervben is elutasította a szándékot.
A jó üzlet reménye elvakított néhány embert, akik mindent
elkövetnek, a város útjait, közlekedését, természeti környezetét
tönkretevõ vállalkozás beindításáért.
A város számára sajnálatos, hogy az erõszakos téeszesítés
során megrabolt Duna-part, az ott keletkezett bányatavak
helyreállítása sem történt meg.
Bízunk abban, hogy az egyértelmû tököli elutasítás találkozik
a szakhatóságok álláspontjával, hiszen azokon a területeken,
ahol veszélybe kerülhet a felszín alatti vízbázis (a Csepel-sziget
ilyen terület) eleve kizárt új bánya nyitása.
Egyetértünk Illés Zoltánnal a parlament környezetvédelmi
bizottságának volt elnökével „A folyókból és a talajból kitermelt
kavicskincs nem megújuló energia forrás, ezért csak nagyon
indokolt esetben lenne szabad újabb bányászati engedélyeket
kiadni”.
A feladat tehát adott, minden eszközzel meg kell akadályozni
a Tökölre tervezett új bánya megnyitását, s talán egy országos
program keretében vállalkozók bevonásával forrást kell
teremteni a régi bányák rekultivációja, a természetnek mesterségesen okozott sebhelyek begyógyítására.
Fantasztikus élménnyé vált a hagyományos karácsonyi
nyugdíjas találkozó. A délelõtti programban Hoffman Pál polgármester meghívására a Sziget Színház a Mágnás Miska címû
operettet adta elõ a megjelentek nagy tetszését kiváltva.
A karácsonyi figyelmesség és az élmény ismét több idõs tököli
kezébe adott tollat, és levélben is megköszönték a Képviselõtestület figyelmességét és a Polgármester úr köszöntõ szavait.
Boldogok vagyunk, hogy örömöt szerezhettünk, s hogy az idõsek örülnek a Tökölön tapasztalható rendnek, békességnek és
tisztaságnak.
Ez évben a vendéglátást a tököli Vöröskereszt biztosította, köszönet illeti Sági Tibornét és segítõit.
Élményekben, eseményekben
gazdag
évet zárt a Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klub 2003
decemberében. A kirándulásokkal, vidám
csütörtöki találkozásokkal teli õszt a karácsonyra készülõdés zárta. A Fõ
utcai óvodások
betlehemes játéka, s az iskolások
ünnepi versei,
dalai nagy örö-

Az eboltást Dr. Szakács Endre állatorvos végzi.
Felhívjuk azoknak az állattartóknak a figyelmét, akik e kötelezettségüknek nem tesznek eleget a 218/1999.(XII.28.)
Korm.sz. rendelet 113.§. alapján 50.000.- Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújthatók.
Mély fájdalommal vettünk búcsút Tóth Istvántól a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájának munkatársától, aki
50 évesen rövid betegség után hunyt el.
Tóth Istvánban felkészült, odaadó munkatársat vesztettünk
el. Emlékét megõrizzük.
Hoffman Pál polgármester
és a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Tököli Tükör

met szereztek a résztvevõknek.
Képeink a záró kiránduláson a kis-Dunaparti Rönnau
ház nyugodt, meghitt pillanatait mutatják.

Tököli Tükör
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Tököl képviselõ-testülete folytatni kívánja a település szépítését, a közterületek rendezését. Pályázatok készülnek az
állomás és környéke, a Hõsök tere, a 48-as emlékmû, Malompark a Vásártér, s a Lövölde korszerûsítésére, szépítésére.
A Fõ utca Mester út és Csépi út közötti szakaszának, s a Piac
térnek európai szintû átalakítására.

Kedves ünnepséget szervezett a Tököli Szociális Alapítvány karácsony
elõtt a Polgármesteri Hivatalban.
Az alapítvány új
elnöke Baller Antalné, Hoffman Pál
polgármester és az
adományt nyújtó
Pepper and More
Kft. vezetõjét, Kray Istvánt képviselõ Ragó Erzsébet óvodásokat,
iskolásokat ajándékoztak meg karácsony elõtt. Az iskolások
kedves versekkel tették hangulatossá a találkozást. Meghatottan
vették át ajándékaikat.
Köszönet a tanároknak, óvónõknek, hogy segítségükkel az
ajándékozás ilyen
személyes élménnyé válhatott.
A szépülõ városunk igazgatási központjában látható a
megújult 1920 körüli tûzoltó autó.
Borbély Lajost családi hagyományok is vezették, amikor a jármû életre keltéséhez kezdett, hiszen édesapja évtizedekig volt a
helyi tûzoltócsapat parancsnoka. Sok segítõtársa akadt a munkához, ezért köszönettel említjük Istvánov
Sándor, az idõközben
sajnos elhunyt Fábián
András, ifj. Jarosi Sándor, Ágics Antal, Tokics
József, Tóth József,
Rékasi Zoltán nevét is.
Köszönjük
annyiuknak.

mind-

„Megvolt a száz! – állapította meg elégedetten és nem kis
megkönnyebbüléssel Talabos Gábor, a tököli repülõtér irányítótornyában, amikor 12 óra öt perckor az utolsó gépet is letette
pilótája a széles betonra. A légtér kiürült, az utolsó gépek is a
„gurulón” voltak, amikor az emlékrepülés ötletgazdája és fõ
szervezõje végre azt is kijelenthette: - Túl vagyunk rajta. Sikerült.”
Szinte másodpercenként emelkedtek a gépek a földtõl, húztak a magasba, felidézve háborús filmek hangulatát, amikor a
kötelék, köztük a filmekbõl jól ismert Memphys Bell-lel, elindult Brémát bombázni. A gépek dübörgésében és a torony rádiós párbeszédeiben volt valami borzongatóan új érzés. Hiszen
soha nem volt még ilyen. Száz gép egyszerre. Aztán indult a
bravo (a pilóták betûnyelvén a„B”-t mondják így) kötelék a már
erõsebb gépekkel, majd a charlie vagy harminc gépe következett, élükön a nyíregyházi Zlin-142-esek pilõtáival, akik hatan
mintaszerû, zárt egységben foglalták el helyüket a légtérben. A
korábban induló gépek még látszottak, ahogyan a Ferihegy irányába fordultak. Messzirõl inkább úgy festettek, mint a rendszertelenül szálló varjak, akiket a bravo ék alakba rendezõdött
„vadludai” követnek. Végül pedig – élen a többi gép között
monstrumnak számító Liszunovval, a Li-2-esként ismert old timer utasszállítóval – felszállt a negyedik csoport. Az irányító kicsit megkönnyebbült, hiszen néhány perc múlva már Ferihegy
irányítói vették át a gépeket. A nemzetközi repülõtér forgalmát
ugyanis fél órára lezárták. Több, mint száz gép és legalább hat
helikopter tartott a Mátyásföld-Dunakeszi-Budaörs útvonalon
vissza Tökölre.
Pontosan 12 óra 5 perkor leszállt az utolsó gép is. – Megúsztuk – kommentálta az emlékezetes pillanatot a két irányító. –
Nem volt egyszerû. Attól tartottam, hogy összeakadnak a jampik. Kialakulhat egy holttér, és akkor nem látnak semmit. Alacsonyan repülnek, kicsi a sebesség, olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, amilyenben már nem lehet korrigálni. De
ügyesek voltak, szépen széthúzták a köteléket, hogy mindenkinek maradjon hely – sommázta elégedetten a történteket. Kóré, amit társa csak a nyomaték kedvéért azzal zárt le: most akkor menjünk, és igyunk végre valamit.
Minden korábbi érdeklõdést felülmúlt a Pest Megyei Munkaügyi Központ 2003. évi Pályaválasztási Kiállítása.
A Sportcsarnokban rendezett kiállításon kistérségünk általános iskolái és középiskolái vonultak fel.
Mellettük a munkaerõpiac képzéssel foglalkozó munkáltatók is megjelentek. Lengyel János a Pest Megyei
Munkaügyi Központ igazgatója örömmel nyugtázta a
nagy érdeklõdést, s megköszönte a tököli segítséget,
ami elsõsorban a Sportcsarnok biztosítását jelentette.
A kiváló szervezés a megyei és a szigetszentmiklósi
központ munkatársainak érdeme. Köszönjük Tatosné
Takács Andreának és Victor Zsuzsának, hogy tököli
lokálpatriótaként szívügyüknek tekintik a rendezvényt, s ezzel városunk számára is elismerést szereztek.
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Fontosabb testületi döntések
Tököl Város Képviselõ-testülete,
• a Nap és Hold Családsegítõ és Rehabilitációs Alapítvány kérelmét támogatja és a
2003. november 22-én a Mûvelõdési Központ és Könyvtárban megrendezett Jótékonysági Bál helyiségbérleti díját visszatéríti az Alapítvány részére.
• felhatalmazza az Általános Iskola igazgatóját, hogy a határozat mellékletét képezõ szerzõdést aláírja.
• az Általános Iskola és az ISZE közötti
2004. január 1-2004. december 31. közötti idõszakra vonatkozó terembérleti szerzõdés megkötéséhez hozzájárul, az ISZE
által használt termek bérleti díját 6.600.Ft/fõ/55órás tanfolyam összegben határozza meg.
• az Informatikai és Hírközlési Minisztérium IHM-ITP 17 pályázat A) pontjában leírt feltételek szerinti pályázatára térképi
alapú hivatali információs rendszer bõvítésére pályázatot nyújt be, saját forrásként bruttó 1.137.500.-Ft önerõt biztosít
a fejlesztésekhez (alaptérképezõ rendszer, tulajdoni lap kezelõ, közpark kezelõ,
útkezelõ modulok megvalósítása, rendszer beüzemelése, installálás, konfigurálás, közmûtérkép-digitalizálás, oktatás)
biztosít,
• a digitális alaptérkép, és térinformatikai
asztali alapszoftver beszerzésével, valamint a pályázat elnyerése esetén az alaptérképezõ rendszer és az ahhoz kötödõ
tulajdoni lap kezelõ, közpark kezelõ, útkezelõ modulok megvalósításával, a
rendszer beüzemelésével, az installással,
konfigurálással, térképdigitalizálással és
oktatási feladatok teljesítésével a Datakart
G.I.S. FöldmérésiTérképészeti és Mûszaki Informatikai Rendszerház Kft-t bízza
meg a határozat mellékletét képezõ ajánlat szerint.
• az ALIN Kft. részére engedélyezi a részletfizetést az alábbiak szerint:
a) 2003. december 31-ig 3.000.000-Ft,
b) 2004. március 31-ig a fennmaradó
3.425.000-Ft egyenlõ részletekben a
banki kamatokkal terhelten,
2) hozzájárul, hogy a Kft tulajdonjogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék a
vételár elsõ részletének megfizetése
után,
3) a Kft tulajdonában kerülõ 2640/16.
hrsz-ú ingatlanra bejegyezteti Tököl Önkormányzat jelzálogjogát 3.425.000-Ft
tõke és járulékai erejéig, valamint a jelzálogjog biztosítására az elidegenítési és
terhelési tilalmat az elsõ ranghelyen.
4) tulajdonosi hozzájárulást ad az építési
engedély benyújtásához a 2)-3) pont
szerinti feltétel teljesülését követõen.
• a lakosságorientált rendõrségi modellre
épülõ rendõrkapitánysági koncepció-tervezetével egyetért,
a) Tököl város bûnmegelõzésérõl és közbiztonságáról szóló koncepciót az alábbi
kiegészítésekkel elfogadja:

- megteszi a szükséges a lépéseket a térfigyelõrendszer kiépítési költségeinek felmérésére, és társfinanszírozók bevonására,
- együttmûködési megállapodást köt a Szigetszentmiklósi Rendõrkapitánysággal és
a Marsall Kft-vel,
- megteremti a feltételeket a polgárõrség
megalakításához,
• tulajdonosi hozzájárulását adja a 2304,
2303, 2302. hrsz-ú, a Tököli Vízmû épülete alatti ingatlan megvásárlásához, melynek fedezeteként a TVCS kht. fejlesztési
alapját jelöli meg (Vételár: 6 mFt).
- Szigetújfalu és Szigetcsép községek tököli
szennyvíztisztító telepre történõ rácsatlakozása ügyében Halásztelek és Szigethalom Önkormányzatainak (mint tulajdonostársaknak), hozzájáruló nyilatkozata
alapján tud tulajdonosi hozzájárulást adni,
illetve a rácsatlakozási díjról nyilatkozni.
- felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze Halásztelek és Szigethalom
Önkormányzatainál a rácsatlakozás, valamint a tulajdonjog rendezése ügyében a
tárgyalást,
- felkéri a TVCS Kht. ügyvezetõjét, hogy a
2004. februári képviselõ-testületi ülésre a
tulajdonjog rendezésével kapcsolatos elõterjesztést készítse el.
• a GAMESZ I-III. negyedéves belsõ ellenõrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
1. felkéri a belsõ ellenõrt, hogy a Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves belsõ
ellenõrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatást a soron következõ ülésre terjessze be.
2. a Mûvelõdési Ház és Könyvtár rendezvényeinek szervezésérõl és bérbeadási tevékenységérõl szóló célvizsgálati jelentést
tudomásul veszi, és utasítja az intézmény
vezetõjét, készítsen
- intézkedési tervet a GAMESZ-al együttmûködve a belsõ ellenõr által feltárt hiányosságok megszûntetésére,
- írjon igazoló jelentést, melyben tárja fel a
célvizsgálat megállapításainak okait,
3. az Általános Iskola személyi juttatás elõirányzatának ellenõrzésérõl szóló célvizsgálati jelentést tudomásul veszi és utasítja az intézmény vezetõjét, készítsen: - intézkedési tervet a GAMESZ-al együttmûködve a belsõ ellenõr által feltárt hiányosságok megszûntetésére,
- írjon igazoló jelentést, melyben tárja fel a
célvizsgálat megállapításainak okait,
4. a 2004. évi költségvetés tevezésénél a helyettesítésekre vonatkozó belsõ ellenõri
javaslatokat vegyék figyelembe.
• a 2003. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatást
a határozat 1-8 számú mellékletei szerint
757.033eFt bevételi és 725.322eFt kiadási
elõirányzat teljesítéssel elfogadja.
• a határozat mellékletét képezõ 2004. évi
költségvetési koncepciót a Német és a
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Horvát Kisebbségi Önkormányzatok, valamint az Oktatási és Mûvelõdési, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságok véleményének figyelembe vételével - azzal a kiegészítéssel fogadja el,
hogy a 2004. évi költségvetési terv készítésénél a kötelezõen ellátandó feladatokra
jutó személyi juttatás és járulékok, valamint a dologi kiadások a 2003. évi eredeti elõirányzat szintjén kerüljenek megtervezésre, az áfa és energia többletköltségek figyelembe vételével.
• a 2003-2006 évekre szóló gazdasági programját a határozat melléklete szerint elfogadja.
• Hoffman Pál polgármester
1) illetményét 2004. január 1. napjától a
törvény szerinti minimum összegben,
432.500 Ft/hó-ban határozza meg.
2) költségtérítését 2004. január 1. napjától
illetményének 10 %-ában határozza
meg.
3) 2003. évi munkájának elismeréseként
háromhavi illetményének megfelelõ jutalomban részesíti a polgármesteri hivatal 2003. évi költségvetése terhére.
• Dr Vass Lucia alpolgármester
a) tiszteletdíját 2004. január 1. napjától
107.900 Ft/hó összegben
b) költségtérítését 2004. január 1. napjától
tiszteletdíjának 10 %-ában
határozza meg.
• felhatalmazza
1. a jegyzõt, hogy 2004. évben 4 fõ közhasznú foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei
Munkaügyi Központtal megkösse,
2. az intézményvezetõket, hogy 2004. évben az Általános iskola esetében 1 fõ, a
TSZGK esetében 1 fõ, GAMESZ esetében 6 fõ közhasznú foglalkoztatott, valamint az Általános Iskola esetében 1 fõ,
Sportcsarnok esetében 1 fõ a polgári
szolgálatos foglalkoztatására vonatkozó
megállapodást a Pest Megyei Munkaügyi
Központtal megkössék.
• az idõskorú nyugdíjasok 2003. évi támogatására 4,2 millió Ft-ot biztosít a 2004.évi
költségvetés terhére és felkéri a polgármester, hogy azt juttassa el az alábbi feltételeknek meg felelõ személyek számára
létszámarányos összeggel az egyszeri támogatást :
a) az öregségi nyugdíj jogosult korú (58.
életévüket betöltött nõ, 60.életévüket
betöltött férfiak )
b) tököli állandó lakcímmel rendelkezõ
polgárok.
2. egyben felkéri a polgármestert a 2004.
évi költségvetés tervezése során építse be
mind az 1. pont szerinti elõzetes kötelezettségvállalásnak megfelelõ összeget, valamint gondoskodjék a 2004. évi támogatás elõirányzatának megtervezésérõl is.
• utasítja valamennyi intézményvezetõt,
hogy az intézményére érvényes közalkalmazotti szabályzatot, kollektív szerzõdést
az azokban meghatározott felmondási
idõkre figyelemmel mondja fel.
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2. felkéri az alkalmazotti érdekkképviseleti
szerveket, ide érve a reprezentatív szakszervezeteket is és az intézmények vezetõit, hogy a határozat 1. számú mellékletét képezõ közalkalmazotti szabályzat és
2. számú mellékletét képezõ (csak az Általános Iskolában megköthetõ) kollektív
szerzõdés tervezete szerint kezdjen
egyeztetéseket.
3. utasítja intézményvezetõket, hogy a 2.
pontban meghatározott egyeztetés eredményérõl 2004. január 15-ig a fenntartói
jóváhagyást kérõ elõterjesztés benyújtásával adjon számot.
• felhatalmazza a polgármestert, hogy Patiens Kft (Dr. Elekes Edit), Dr. Kerékgyártó István, Dr. Bodnár Zsigmond és Dr.
Balla Mária egészségügyi vállalkozókkal a
határozat mellékletét képezõ szerzõdést
megkösse.
2. a szerzõdés 6. pontjában szereplõ készenléti szolgálat és hétvégi ügyelet díjtételének módosításáról 2004. január 1-ig
visszamenõ hatállyal az Önkormányzat
2004. évi költségvetési rendeletének elfogadását követõen dönt.
3. az egészségügyi privatizáció tököli helyzetének felülvizsgálatát 2004. februári
ülésén tárgyalja.
• további számításokat kér a kábeltévé hálózat ütemezett kiépítésének, és a mûködtetés feltételeinek megismerésére.
• a Pesti úti lakótelepen
1. a gyermekorvosi rendelõ kialakításáról
szóló lakossági kezdeményezést jelenleg
forrás hiányában nem tudja támogatni.
2. a védõnõi tanácsadó kialakításával kapcsolatos számú határozat szerinti korábbi álláspontját fenntartja, megfelelõ helyiség biztosítására keresi a megoldást.
• a Cashline Securities Értékpapír Rt. és az
AXA Vagyonkezelõ Rt. által benyújtott,
értékpapír portfoliónk kezelésére és
pénzpiaci befektetésére vonatkozó ajánlatát soron következõ ülésén ismét megvizsgálja.
• a helyi beszerzési ajánlattételi felhívásban
foglaltakkal egyetért, és felkéri a polgármestert, hogy a felhívást Füzesi Antal építész tervezõ (FORMA Tervezõ és Fõvállakozó Rt., 8360 Keszthely, Rákóczi út 3.),
Szomorjai Ferenc építõmérnök és Kozmáné Németh Erzsébet építésztervezõ
(Szomorjai Ferenc Mérnök Iroda, 1214
Bp., II. Rákóczi Ferenc út 195-197) részére küldje meg. A tervkészítés fedezeteként a felhalmozási céltartalék feladatmegjelölés nélküli keretét jelöli meg.
• a Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezete Alapító Okiratának 7. pontját
2004. január 1 napi hatállyal az alábbiak
szerint módosítja:
3) felkéri a polgármestert és GAMESZ vezetõjét a feladatátadás-átvétel lebonyolítására a költségvetési elõirányzatok átvezetésére,
4) felkéri a GAMESZ vezetõjét, gondoskodjék a védõnõi szolgálat új mûködési
engedélyének beszerzésérõl, ezzel egy-
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idejûleg felkéri a polgármestert az új
mûködési engedély birtokában kezdeményezze az OEP felé a védõnõi szolgálatra vonatkozó szerzõdés átcedálását.
• az intézményi, leltárban szereplõ tárgyi
eszközökrõl készült változás kimutatásról
szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
• az Általános Iskola szakértõi vizsgálatával
a Commitment Pedagógiai Szolgáltató és
Tanácsadó Kft-t (1133 Budapest, Pozsonyi út 50.) bízza meg.
2. a szakértõi vizsgálatra 400.000.-Ft + ÁFA
fedezetet biztosít a 2004. évi költségvetés
terhére, a munka elvégzésének határideje 2004.február 15.
3. felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
• az Általános Iskola elmaradt megbízási
díjainak kifizetésére (268.361 Ft + járulékai) a 2003. évi költségvetésében pótelõirányzatot forrás hiány miatt nem biztosít, felkéri az intézményvezetõjét, hogy saját hatáskörében intézkedjék a valós feladatellátás arányában a korábbi intézményvezetõ által vállalt kötelezettség teljesítése érdekében, a jogszabályokban
rögzített elõírások maradéktalan betartásával.
• az Általános Iskola részére a 2003/2004es tanévben a rászoruló családok (nagycsaládos, egyedülálló, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõ 1-4
évfolyam, tartósan beteg, fogyatékos tanuló) részére a 2003 évi ingyenes tankönyv biztosításához szükséges különbözet finanszírozására a 2004. évi költségvetés terhére elõzetes kötelezettséget vállal
623.875 Ft pótelõirányzatot biztosít, egyben felkéri az intézmény vezetõjét, hogy
gondoskodjék a 2004/2005 tanévi tankönyv-megrendelés és a költségvetési fedezet összehangolásáról.
• a Hagyományõrzõ Óvoda parkoló építési
munkáit az idõjárási viszonyokra való tekintettel ebben az évben az árok kiváltásával és a parkoló ideiglenes kialakításával, a GAMESZ közremûködésével megkezdi,
b) az ideiglenes parkoló kialakításához
szükséges anyagköltséget 300.000,-Ft
erejéig a 2003.évi feladat megjelölés nélküli keret terhére biztosítja, míg a befejezõ szegélyépítési, betonozási és aszfaltozási munkákat a 2004. évi útépítési
program keretében végezteti el.
• a Területi Szociális Gondozási Központ
ellenõrzésérõl szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az intézkedési tervet hagyj jóvá a
Területi Szociális Gondozási Központ ellenõrzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére:
• Szigetújfalu Község Önkormányzatának
Környezetvédelmi Programját módosító
javaslat nélkül elfogadja.
• csatlakozik a Soroksári Önkormányzat
kezdeményezéséhez annak érdekében,
hogy a Gyáli I-es belvízcsatornába és ezen
keresztül a Ráckevei Soroksári Dunába
ömlõ tisztítatlan, illetve félig tisztított
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szennyvíz kibocsátása megszûnjön, egyben felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére (pl. támogató
nyilatkozat kibocsátására).
• a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi
XCVI. törvény 3.§ alapján megállapítja,
hogy Pletser József független, német kisebbség képviseletét vállaló képviselõ
mandátuma 2003. november 4-én megszûnt, mivel az esküt egy éven belül nem
tette le.
b) felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pletser József Úrnak, a
Helyi Választási Bizottságnak és a Pest
Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetõjének.
• a Tököl, 2639/4. hrsz-ú iparterületen lévõ ingatlan beépíthetõsége vonatkozásában az új, tervezett Településszerkezeti
Terv és Helyi Építési Szabályzat elõírásainak figyelembevételével kérelmezett építés soron kívüli engedélyezésében - hatásköre hiányában - nem kíván állást foglalni.
• az AMRA Mérnöki Iroda Kft. gázvezeték
fektetési kérelméhez hozzájárul a 059/9
hrsz-ú úton lefektetett gázelosztó vezeték
további 32 fm-es szakaszának megépítéséhez.
• a „Tököl Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/1999.(IX.7.) számú rendeletének módosítása” címû 0napirendi pont
megtárgyalását a soron következõ ülésére
elnapolja,
• felhatalmazza a polgármestert, hogy a
még el nem bírált közterület-használati
engedély kérelmek egyedi elbírálásakor
– amennyiben mûködõ kereskedelmi
egységek elõtti területet kívánnak igénybe venni – alkalmi árusítás céljára a Piac
tér területét jelölje meg.
• Tököl Város Képviselõ-testülete fenntartói hozzájárulását adja – a határozat mellékletét képezõ - az Általános Iskola és a
Pedagógus Szakszervezet közötti megállapodás megkötéséhez.
• Szigetújfalu-Szigetcsép csatorna rácsatlakozási kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja:
a) egyszeri csatlakozási díj minimum 3.000
Ft/fõ, a tulajdonostársak véleménykülönbsége esetén az egyeztetett díj a
mérvadó,
b) a tisztítási díj jelenleg 41.- Ft + ÁFA, s erre a késõbbiekben Halásztelek és Szigethalom részére megállapított tisztítási díj
az irányadó mérték,
c) a telep fejlesztéséhez szükséges források
megszerzéséért Szigetújfalu, Szigetcsép
a késõbbiek folyamán is mindent elkövet, s az így megszerzett összegeket a
szennyvíztisztító-telep felújítására fordítja az S-13/2003. számú felülvizsgálati
terv alapján,
d) az elõzõ pontokban foglalt vállalások akkor érvényesek, ha a szennyvíztisztító-telep jelenlegi tulajdonosainak távlati kapacitásigényét is kielégíti.
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A Doni hősöknek
1943. január 11-rõl 12-re virradóra
még csendes az Urivi táj, vihar elõtti
csend van. A hõmérséklet jelentõsen
csökken, a hõmérõ higanyszála -35 fokot
mutat. Kétszázötvenezer magyar férfi vár
a 208 km hosszú magyar arcvonal szakaszon, a Don partján. Az õrök keze ráfagy a puskára. Vakító fehérség, csend!!!
„Csak meghalni lehet, hátrálni nem!”
1943. január 12. 9, 45 óra, megremeg
az ég és a föld. Irtózatos tüzérségi, aknavetõ és Sztálin orgona pergõtûz zúdul
az Urivi hídfõvel szemben levõ 4-es és
35-ös magyar gyalog ezredek állásaira.

Az orosz gyalogság megszámlálhatatlan
sorokban hömpölyög a magyar állások
felé. A kitûnõ magyar tüzérségnek köszönhetõen összeomlik az orosz roham.
A kommunista hadtörténészek szinte
kéjesen hangoztatják, hogy a szovjet
erõk egész rövid idõ alatt megsemmisítették a 4. gyalogezredet. A hadmûveleti
napló tényei azonban mást mutatnak. Az
ezred 1400 embere a kora esti szürkületben, farkasordító hidegben, étlen-szomjan, fegyverére fagyott kézzel kitart állásaiban. A másnapi tényleges áttörés után
is még védi a kijelölt vonalait.
Január 13-án az arcvonal többi szakaszán nyugalom van. A távolabb esõ
hadosztályok még nem is
sejtik, milyen veszélyes
helyzet alakult ki az Urivnál, és milyen pokoli
szenvedéssel teli harcokban kell részt venniük.
A 2. magyar hadsereg
súlyos veszteségeik ellenére hõsiesen kitartottak
a kevés lõszerrel, utánpótlás hiányában, kevés élelemmel. Még annyi
üzemanyag sem volt,

Gallai Sándor
Kaukázus – 1915. szeptember 10.
Novorosszijszk
Bevonulás: 1939
Leszerelt: 1942.
Front: 1944. május
Haza: 1947. június
Kedves aranyos szép anyukám, máma kaptam egy elkésett levelet, amit másodikán
írtál egy szép búzakalászosat, amelyben írod, hogy írjam meg, hogy kaptam-e már tõled borítékos levelet. Kaptam bizony szívem, már nem is egyet, csak írjál szívem, azt
is úgy megkapom, mint a lapot kedves szép anyuskám. Írod, hogy tisztölnek az Annus
néniék. Nagyon szépen köszönöm az emlékezetet róla.Kedves szívem most már írok a
kislányról kedves szívem most írok egy borítékos levelet, ha megkapod azonnal írjál
választ. Kedves, jó szívû anyuskám kérlek, hogy a kislányra nagyon vigyázz, mert bár
akárkitõl kapok lapot, mindenki ír valamit a kis Boriskáról ugyanis örülök neki szívem, hogy ilyen kedves ügyes kis lányunk van.
Hogyha hazasegít a jóságos Isten, én is megláthatom, mert mikor írsz felõle, hogy
milyen ügyes a szemembõl kihullik a könny, hogy én ilyen hamar eljöttem tõletek, ezt
nem is gondoltam volna, hogy ilyen messzire elvigyen engem a vonat, azt az egyetlen
percet sosem felejtem el, mikor búcsúztam itthonról és a pici lány aludt az anyáméknál…
Kedves feleségem nem is gondolod, hogy milyen messzi lehetek erre még az idõjárás
sem olyan, mint itthon, mert már napnyugta után már hideg van. Én eztet nem is
gondoltam volna tavaly ilyenkor, mikor ketten jártunk a kukorica földre. Már most
is nagyon szeretném látni a kukoricát, mert írod szívem, hogy igen szép. Csak bízunk
az Istenben és sokat imádkozunk.
Csókolom az egész családot, apámékat, anyámékat, a bátyámékat, nénémet és az
összes ismerõt, de kivételesen Titeket szívem, a kis Boriskát meg az anyukáját.
Maradok hozzád hû férjed és a szép kislánynak apukája. Most már írok egy szép
nótát: Valahol Oroszországba.

Tököli Tükör

hogy a sebesülteket hátravigyék. Ahogy
nõttek a Donnál a keresztek, úgy szaporodtak idehaza az özvegyek és az
árvák.
Szólnunk kell a zsidó és egyéb munkaszolgálatosokról is, akik hálátlan feladatukat becsülettel és nemes áldozattal teljesítették. Õk ugyanolyan hõsei ennek az
elátkozott és halálra ítélt hadseregnek,
mint a többiek.
Uriv, Korotojak, Scsucsje, Osztrogorszk, Alexajevka, Ilovszkoje, és Oszkol
völgye. Ezek nemcsak helységnevek a
nagy Oroszországban. Lángoló üzenet
volt mindegyik név. Üzenet, hogy jön keletrõl az újabb veszedelem, talán még
rosszabb, mint Dzsingiszkán hordái voltak. De a magyarság csak úgy, mint 700
évvel ezelõtt nem figyelt a végzet intõ
szavára.
61 év telt el a Doni katasztrófa óta. 61
éve annak, hogy egy kis részt feláldoztak
azért, hogy itthon a többség megmeneküljön.
Mégis akadtak olyan honfitársak, akik
a hõsi halál emlékét is el kívánják vitatni
apáinktól, halott mellékeikrõl tépve le a
Vitézségi Érmeket.
De minden igyekezetük ellenére a
Nemzet ébredõben van és már tudja mivel tartozik a Doni hõsöknek.
Vitéz Kiss László

Gallai Sándor:
Novorosszijszk (Kaukázus)

Valahol Oroszországban
Tábor tüze, lángja világít az éjbe
Halovány, zöld színû tábori levélre.
Megremeg a kezem, ha írom e lapot,
Kedves feleségem, írjál ha megkapod.
Mi újság van otthon vártok-e még vissza?
Szerelmes könnyeim e elvelem issza.
Most egy gránát robbant, majdnem idevágott
Érzi-e szíved, veszélyben a párod?
Hát a kicsi lányunk, megnõtt-e már szépen?
Tud-e már beszélni, írd meg levélben.
Tudja-e mondani drága, jó apukám?
Ugye a harctéren vigyázol most reám?
Tedd össze kacsóját, ha eljön az este,
Tanítsd imádkozni a hazaszeretetre.
Csókold meg helyettem, ha eljön az este,
Mert õ a mi szerelmünk, legkedvesebb kincse.
Kedves feleségem riadó van éppen,
Hogy ezután mi lesz, nem tudom még én sem.
Csókollak anyukám, kislányomat százszor,
Tábori levelem ezzel be is zárom.
Ezt a verset küldöm nektek, messze Oroszországból.
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A védőnői szolgálat
Ismeretségünk nem régi, mégis a védõnõ(ke)t valahogy közel érzi magához egy
anyuka amíg gyermeke kicsi. Így vagyok
ezzel én is, és szinte teljesen ismeretlenül, ismerõsként kérdezem Radnics
Lászlóné Magdiká-t a tököli vezetõ védõnõt.
– Mióta van Tökölön, és mióta végzi munkáját ebben a státuszban?
– 1977. szeptember 1-je óta dolgozom
védõnõként. Elsõ évemet Budapest VIII.
kerületében töltöttem. 1978. szeptember
1-jétõl a szomszédos Szigetcsépen dolgoztam, 1985. október 31-ig. Közben született
meg a két gyermekem. 1985-ben még
GYES-en voltam, amikor itt Tökölön megüresedett egy állás. Úgy éreztem akkor,
hogy két kicsi gyerekkel ezt a lehetõséget
meg kell ragadnom, mivel itt lakom. Így
azóta, 1985. november 01-tõl itt dolgozom Tökölön.
– Hányan dolgoznak Tököl területén?
– 1996. decemberében kaptam megbízást a védõnõi szolgálat vezetésére, amit a
mai napig ellátok. Jelenleg Tökölön három védõnõi körzet van, mindhárom állás
be van töltve. Én magam is teljes körzetet
látok el, s minden egyéb feladat elvégzésében is részt veszek.
– Sokan nem tudják hogy a védõnõk munkája mibõl áll, hiszen ha beteg egy gyermek, akkor
a gyermekorvos ellátja, ezen kívül mi dolguk
lehet? Kérem, mondja el a védõnõk szerepének
fontosságát.
– A védõnõi szolgálat célja a családok

egészségének megõrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a
betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelõzése érdekében végzett
egészségnevelés. A védõnõ gondozási tevékenységét azon családok körében végzi,
ahol várandós és gyermekágyas anya,
illetve 0-16 éves korú gyermek él.

A védõnõ feladatai a következõk:
• nõvédelem,
• várandós anyák gondozása,
• gyermekágyas anyák gondozása,
• 0-6 éves korú gyermekek gondozása
(családban, bölcsödében, óvodában),
• tanköteles gyermekek gondozása (iskolában orvosi vizsgálatok, szûrõvizsgálatok, védõoltások, tisztasági vizsgálatok,
egészségnevelés),
• családgondozás.

Tököli Tükör
– Az állandó utánképzés és különbözõ egészségügyi konferencián való részvétel szinte mindennapos az Ön(ök) életében. Mit jelent ?
– A tanfolyamokon, továbbképzéséken,
konferenciákon való részvétel a szakmai
tudásunkat gyarapítja, nagy segítséget
nyújt az új korszerû információk elsajátításához és azok továbbadásához a gondozási
tevékenységünk során.
– Munkája felelõsségteljes, hiszen az egyik
legszebb és legnagyobb dolog egy várandós édesanyát „felkészíteni” az anyaságra. Sok múlik
ezen, a védõnõk hozzáállásán az új család életében. Mik az általános tapasztalatok?
– Az elsõ gyermeküket váró kismamák
sokszor értetlenkednek azon, hogy miért
is kell megjelenniük a védõnõnél, hiszen
van gondozó orvosuk. Ezt sokan a várandósságuk alatt éreztetik velünk, szinte
kényszerbõl jönnek a tanácsadásra. Óriási
változás történik azonban a szülést követõen, hiszen hazakerülnek egy 3-4 napos újszülöttel és akkor ébrednek rá milyen sok
gond és nehézség merül fel az újszülött ellátásával kapcsolatban. Úgy érzem ez az
az idõszak, amikor ráébrednek a családok
a mi munkák fontosságára. Természetesen
ezek után már más kép alakul ki rólunk,
hiszen igyekszünk mindenkinek a segítségére lenni. Ezek után szinte minden
családdal sikerül jó kapcsolatot teremtenünk.
A második vagy többedik gyermeküket
váró kismamáknál ez a kapcsolat már teljesen másképpen mûködik, hiszen a
korábban már kialakult jó kapcsolatot csak
növeli a gondozottak felénk áradó bizalma.
Ecsedi Beáta

Vércsoport szerinti táplálkozás és életmód
Hogyan éljünk és táplálkozzunk vércsoportunknak megfelelõen
Egy amerikai kutató orvoscsoport 30
éves munkájának eredménye, hogy a vércsoport határozza meg fogékonyságunkat
a betegségekre, táplálkozási igényeinket és
a testedzés legmegfelelõbb formáit. A vércsoportok fontosságának kulcsa az emberiség történetében található.
A 0 vércsoport a legõsibb – a vadászhúsevõ. Intenzív fizikai munkára és állati
fehérjék fogyasztására törekednek. Emésztõrendszerük még mindig nem szokott
hozzá a tejtermékek és gabonafélék fogyasztásához. Ezért, ha kihagyják a búzát
étrendjükbõl, könnyen megszabadulnak
felesleges kilóiktól. Genetikai memóriájában hordozza az erõt, kitartást, önbizalmat
és az ösztönös optimizmust.
Az A vércsoport a földmûves típus – számára a vegetáriánus étrend a legmegfelelõbb, egészségesebb lesz, ha csökkenti a
húsevést és zöldségekkel, gyümölcsökkel
helyettesíti. Számukra a megnyugtató testgyakorlatok jelentenek gyógyírt (jóga, sé-

ta, úszás, tánc). Jó az együttmûködési képességük, nyugodt természetûek, jól reagálnak a stresszre, ha betartják a nekik
ajánlott étrendet.
A B vércsoport a nomád típus – kiegyensúlyozott, erõs az immunrendszere,
tejtermék fogyasztó, jól reagál a stresszre.
Számukra leghizlalóbb a kukorica, lencse,
mogyoró, fogyasztásuk fáradságot, folyadék visszatartást, súlyos vércukorszintcsökkenést okoz. A korai B vércsoportú
embereknek akiknek új területeken kellett
helytállniuk, szokatlan éghajlati viszonyok
között, különféle emberfajtákkal, rugalmasnak és kreatívnak kellett lenniük a túlélés érdekében. Ezért a B vércsoportúak
kevésbé fogékonyak számos betegségre. A
harmóniában élõ és dolgozó, rendszeresen sportoló és kiegyensúlyozottan táplálkozó B vércsoportúak igazi túlélõk.
Az AB vércsoport a rejtélyes típus. A legújabb vércsoport, a népesség kevesebb
mint 5 %-ában fordul elõ. Az A és B típus

jellegzetességeit hordozzák magukban.
Fertõzés esetén immunrendszerük több ellenanyag termelésére képes, fogékonyságuk minimális az allergiákkal, izületi- és
más gyulladásokkal szemben. A folyamatos konfliktusokat nehezen viselik, ezért
szükségük van a megnyugtató testgyakorlatok gyakorlására. Olyan lelki-beállítottságú alkat, amely az élet valamennyi területén úgy cselekszik, hogy közben nem
tart különösebben a következményektõl.
Nehéz röviden írni a vércsoportok jellegzetességérõl, az ajánlott és tiltott táplálékokról és megérteni, hogyan reagál szervezetünk szokásainkra, vércsoportunk
függvényében. Akit érdekel a téma, ajánlom a magyarul is megjelent könyvet és a
legmodernebb táplálék-kiegészítõk fogyasztását legyengült szervezet és immunrendszer erõsítésére, mely 45 féle mikrotápanyagot tartalmaz (vitaminok, ásványi
sók, gyógynövények) vércsoportunknak
megfelelõen.
Borsi Gyöngyi
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Barcs János

Lent a völgyben
Tarló szélen
Pipacs lángol,
Illeg-billeg,
Szélben táncol.
Körülötte
Búzavirág,
Kéklik a szép
Mezõ-világ.
Olyan, mintha
Szállnak égbe,
A holdfényes
Messzeségbe.
Gyepû-szélen
Dús bodzaág,
Hintáztatja
Az éjszakát.
Lent a völgyben,
Kis csermely fut:
Võlegénye
A gyalogút.

Csiribiri
Csiribiri
Madarat fogtam,
Folyóparti
Sárga homokban.
Hazavittem,
Bátorítottam,
Énekelni
Megtanítottam.
Õrizgettem,
Széltõl is védtem,
Hogyha repült,
Órákig néztem.
Egyik reggel,
A meggyfa elõtt,
Egy kis csibész
Csúzlival rálõtt.
Csiribiri
A porba esett,
Aznap korán
Beesteledett.

Éjjel nappal
Együtt futnak,
Nem lesz vége
A nászútnak.

Anyakönyvi hírek:
Születések:
Nagy Bernadett
Kalicka Kinga
Bódi Bianka Vivien
Held Fruzsina
Kormányos Levente
Lõrincz Máté Elõd
Petrányi Dóra
Vokó Richárd
Kénoszt Barbara
Oláh Panna
Urbán Lívia
Répási Patrik
Gergics Lúcia
Horváth László Aladár
Mittana Krisztián Gergõ
Puskás Zoé Annamária
Vernyel Krisztián
Horváth Tamara
Moldován Ádám
Szenti Kristóf Máté
Mészáros Viktor

2003. november 5.
2003. november 7.
2003. november 8.
2003. november 15.
2003. november 16.
2003. november 18.
2003. november 22.
2003. november 25.
2003. november 26.
2003. november 28.
2003. december 4.
2003. december 8.
2003. december 9.
2003. december 12.
2003. december 12.
2003. december 19.
2003. december 25.
2003. december 27.
2004. január 1.
2004. január 14.
2004. január 14.

Házasságkötések:
Dobrovits Zoltán és Szanyi Éva
2003. november 8.
Országhegyi Zoltán és Magyar Gabriella
2003. december 23.
Lerner Ferenc és Dudás Teréz
2004. január 15.

Mit jósolnak a
csillagok 2004-re?
Az asztrológiai újév 2004. március 20-án, greenwichi idõ
szerint 6 óra 49 perckor köszönt be, amikor a Nap a Kos
jegyének 0 fokára lép. Ettõl a naptól kezdve az év uralkodó
bolygója a Vénusz, a szépség, a szerelem és a harmónia
planétája. A Vénusz éve ideális idõszak arra, hogy felismerjük: társas lények vagyunk, szükségünk van szoros érzelmi,
lelki és fizikai kapcsolatokra más emberekkel. Akik a
legutóbbi években falakat építettek maguk köré, amelyekkel
érzelmileg távol tartották magukat másoktól, az új esztendõben ráébrednek arra, az érzelmek elutasítása megfosztja õket az érzelmi élet gazdagságától, az intimitástól és a
szeretettõl. A Vénusz évében választhatunk, hogy szeretetben, harmóniában élünk-e, vagy pedig a neheztelések, a konfliktusok és frusztrációk hagyományát folytatjuk. Eldönthetjük, hogy háborúzni vagy szeretkezni akarunk-e. Még ha
kimerültek vagyunk is munka után, keressük meg szeretõ és
gondoskodó énünket, aki hajlandó törõdni életünk legfontosabb szereplõivel: partnerünkkel, gyermekeinkkel vagy
szüleinkkel.
Próbáljuk meg félretenni a napi hajszát, és ne felejtsük el,
hogy mindez a mi érdekünk is, hiszen kapcsolataink látják
hasznát.

Halálesetek:
Kovács Istvánné sz. Földesi Ágnes
Szabó Árpád Kálmán
Marics György
Major István
Pásztor Mátyásné sz. Mészáros Rozália
Varsányi Mihályné sz. Firnigel Borbála
Kudó János
Haidtner Medárd
Gergics Antal
Mikó László
Dr. Páli Sándor
Szilágyi Istvánné sz. Firnigel Katalin
Lengl Oszkárné sz. Dongó Mária
Sztahó Pál
Horák István
Rezancov Péter
Rozgics Antal
Bodnár Miklósné
Kiss Istvánné sz. Pásztor Mária
Durányik Tibor
Nagy Tibor

élt 47 évet
élt 63 évet
élt 64 évet
élt 76 évet
élt 76 évet
élt 81 évet
élt 80 évet
élt 85 évet
élt 78 évet
élt 57 évet
élt 92 évet
élt 77 évet
élt 73 évet
élt 88 évet
élt 59 évet
élt 58 évet
élt 63 évet
élt 72 évet
élt 49 évet
élt 42 évet
élt 24 évet
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Férfi kézilabdacsapatunkban a fiatalok már mutogatják „oroszlánkörmeiket”, de a nagy áttörés még várat
magára.
Szurkolótáborunk szerencsére méltányolja a helyi fiatalokra építõ vezetõi
döntéseket, azonban nagyon várják,
hogy a csapat a korábbi hagyományoknak megfelelõen az NB-II. élcsoportjai közé tartozzon.
Állnak:
Kasza Balázs, Marics László, Hoffman
Pál, Márczi Gábor, Balogh Attila,
Beszkid Béla, Kunzer Barna
Guggolnak:
Kutula Ferenc, Futó Zsolt, Czvik István,
Dragovics Gábor, Varga Tibor,
Marics Péter, ifj. Ágics Antal, Pataki
László, Marics Gábor.

Leskó Zoltán (TÖKÖL)
– Volt-e konkrét elvárás a csapattal
szemben az eredmény tekintetében?
– A minél jobb szereplés. Nem
fogalmaztuk meg egyértelmûen az elsõ
helyet, de aztt mindenképpen elvártuk
a csapattól, hogy az otthoni csoportselejtezõbõl jusson tovább. Ez sikerült is
(két gyõzelemmel és egy vereséggel zártak a csoportelsõ Törökbálint mögött).
A Dunakeszi középdöntõ csoportjából
ugyancsak cél volt a továbblépés, ám ez
sajnos nem jött össze, szégyenkezésre
azért így sincs okunk.
– A Tökölön játszott csoportselejtezõket mekkora érdeklõdés kísérte?
– Voltak nézõk szép számmal a csarnokban annak ellenére is, hogy a mi
idõbeosztásunk nem volt éppen a legszerencsésebb, már reggel elég korán
pályára kellett lépnünk.
– Figyelembe véve az ellenfelek játékerejét, a selejtezõbeli vagy a középdöntõbeli csoportot tartja erõsebbnek?
– A dunakeszi csoport talán valamivel
erõsebb volt, a hazai selejtezõkön a
Törökbálint képviselt hozzánk hasonló
játékerõt, tõlük csak egy, az utolsó percben kapott góllal kaptunk ki. A másik
két gárda (Áporka és Felsõpakony)
gyengébb volt. A középdöntõ csoportja
már kiegyensúlyozottabb volt, három

nagyjából azonos képességû együttessel.
– Hogyan illeszkedik bele a csapat
felkészülésébe a torna? Tudtak-e ezt
megelõzõen teremben készülni a téli
felkészülés során?
– Számunkra ez a torna egy nagyszerû edzéslehetõség volt, sajnálhatjuk,
hogy nem jutottunk tovább a középdöntõbõl, hiszen így elestünk egy nagyszerû edzéslehetõségtõl, amit a másnapi mérkõzések jelentettek volna. Ettõl függetlenül mi elsõdlegesen a tavaszi nagypályás szezonra készülünk,
amelyhez egy nagyszerû lehetõség volt
az a nagyszabású terembajnokság.
– Az imént említette a nagypályás
bajnokság fontosságát. Milyen helyezéssel lennének elégedettek Tökölön?
– Korábban már megjártam a legmagasabb osztályt is, öt évig pályaedzõ voltam az NB I-ben Diósgyõrött, Zalaegerszegen, majd Kispesten. Vezetõedzõként Tökölön debütáltam, ahol nagyon
jó érzem magam, remélem, idõvel magasabb osztályban is kipróbálhatom
magam. Az A-licencet megszereztem,
így a képesítés hiánya nem lehet akadály.
– Mennyiben más a megyei elsõ osztályban vezetõedzõként, mint az NB Iben pályaedzõként dolgozni?
– Úgy gondolom, hogy értelmes, érdemi munkát itt a megyében is lehet végezni, legfeljebb a körülményekben lehetnek különbségek. Ezen a szinten
leginkább az edzések megszervezése,
összehangolása jelenthet gondot, hiszen amatõr csapatról, amatõr játékosokról van szó, akiket nem lehet azért
felelõsségre vonni, mert mondjuk egy
tréningre nem érnek oda idõben.

TÖKÖL KSK JÁTÉKOSKERETE:
Barits János, Kántor Kálmán,
Sárkány Miklós (kapusok),
Cseh Ferenc, Geda Krisztián,
Gergényi János, Kiss Csaba,
Kövessy Krisztián, Lakics László,
Madácsi Szabolcs, Mészáros Máté,
Pásztor László, szintai Zsolt,
Török Csaba, Vanczó Ferenc.
Edzõ: Leskó Zoltán.
Jobb idõt remélt a tököli motocross
szerelmesek csapata az évzáró versenyre, melyet a repülõtéri pályán
tartottak. A ködös, hûvös idõ ellenére
sok érdeklõdõt, s ami még fontosabb,
közel 60 versenyzõt látott vendégül
az egyesület.
A családias hangulatú versenyen,
melyen a családtagok versenybíróként, rendezõként járultak hozzá a
sikerhez. Több tököli cross-motoros is
indult, s büszkeségünkre célba is ért a
nehéz pályán.
Versenyünkrõl, az itt járt élversenyzõk is elismerõen nyilatkoztak.
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Végre színház
Szigetszínház bemutatkozása Tökölön
Régi kívánsága teljesül a tökölieknek 2004 tavaszán. Hoffman
Pál polgármester kezdeményezésére, a képviselõ-testület egyöntetû támogatásával a Sziget Színház négy elõadása kerül a tököli
nézõk elé.
Az elõadások pénzügyi hátterét
a város költségvetésébõl biztosítjuk
azt remélve, hogy a jegybevételek
végül fedezik a szükséges kiadásokat. Az elõadásonkénti 350 eFt a
méltányos áru 1.000 Ft-os jegyekbõl is fedezhetõ. Hisszük, hogy
valós igényt elégít ki a testület döntése, és sokan fognak szórakozni a
helybe hozott színházi élményen.

2004. február 13-án pénteken
17 órától a Jézus Krisztus Szupersztár
2004. március 12-én pénteken
18 órától a Csárdáskirálynõ
2004. április 16-án pénteken 17
órától a Kaktusz Virága

2004. május 14-én pénteken 17
órától a Pletyka, vagy Film Musical
Show lesz mûsoron.
Jegyek a Mûvelõdési Házban és
az Okmányirodában kaphatók. A
tököli fellépések hozzájárulnak a
Sziget Színház pénzügyi biztonságának megteremtéséhez, s a döntés követõre talált, mert Dunaharaszti városa a tököliekkel megegyezõ feltételekkel szintén fogadja a társulatot.
A színház változatos repertoárjából a karácsonyi nyugdíjas ünnepség résztvevõi már megismerték a
Mágnás Miskát.
Most februárban a Andrew
LIoyd Webber világhírû
rockoperáját a Jézus Krisztus Szupersztárt láthattuk,
igazi világslágerekkel, lenyûgözõ látványtechnikával.
Az elõadás sikeréhez hozzájárult a Mûvelõdési Ház
új fénytechnikája. A látványos fejlesztést 3 M Ft-ért ez
év januárjára alakították ki.
Pintér Tibor, Janza Kata,
Makrai Pál s a többi kiváló
fiatal szereplõ és a kép-viselõ-testület célja közös: a tehetséges, lelkes csapat szórakoztassa
a közönséget, hozza el a színház
légkörét, élményét azokhoz is,
akiknek kevesebb lehetõségük
van a budapesti elõadások látogatására.

Senior betlehem
A tököli hagyományok szerint fiatal fiúk
járják a falut karácsonykor, s tették a szenteste
hangulatát felejthetetlenné a gyerekek, s felnõttek számára. A háború elõtt külön énekeltek a sváb és rác betlehemesek, késõbb már
csak rácul és magyarul lehetett hallani õket.

A saját készítésû Betlehemesek igazi kis csodák voltak, s csakúgy mint az énekek apárólfiúra szálltak. Ez a szép hagyomány nem szakadt meg 2003-ban sem, sõt új szín került a
palettára. Õszinte örömünkre a betlehemesek
csoportjai mellett idõsebb csapatban is fellángolt a vágy a gyerekkori hangulat felidézésére. Hoffman József ötletét gyorsan felvállalta
a baráti társaság, s valamennyiüknek nagy
örömöt jelentett a titokban tartott készülõdés.
Hisz önmaguk készítették a szövegeket, a füzéreket. A szentképek illesztése során szépen
szólt a felkutatott hiteles ének. Ágics József,
Ágh Kálmán, Ivicsics József, Dragovics András, Marlyn András sok idõs tököli családnak
szerzett meglepetést és örömöt. Volt, ahol velük együtt énekeltek, volt ahol sírva hallgatták
õket, s a tamburával kísérõ Halász Lászlót és
Rodek Krisztinánt. Felemelõ érzésekben gazdag délután volt, amelynek részesévé vált a
betlehemet személyesen készítõ Szilágyi
György, s az énekeseket lovasfogatával háztólházig szállító Felföldi Pál is. Sokan invitálták
otthonaikba õket, s bizony nem lesz könnyû
dolguk, ha jövõre is útrakelnek a betlehemmel.

Elsõsorban azoknak az idõsebb tökölieknek
akartak örömöt szerezni, akik értik a nyelvet,
akik számára a gyermekkor felidézését jelentette megjelenésük.

