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KARÁCSONY ELÉ…
A Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola diákjai által készített betlehem

Az 1920-as években még állt Sümegen a régiségekben gazdag,
híres Darnay-múzeum. A múzeum
hadtörténeti termének egyik zugában, a régi fegyverek között szerény egyszerûségében húzódik
meg egy rozsdamarta reneszánsz
sarkantyú. Ennek a sarkantyúnak
érdekes története van.
Valamikor régen, 1877 tavaszán
egy kis iskolás fiú kóborolt a sümegi vár omladozó falai között, és ott
a szétmállott kövek között talált egy
vas sarkantyút.
Nézegette, forgatta és azon gondolkozott, vajon kié volt ez a sarkantyú? Melyik vitéz biztatta vele
tüzes paripáját? Talán részt vett a
török és a végvárak ádáz harcaiban
is? Errõl a sarkantyúról álmodozott
éjjel és nappal. Ez a sarkantyú lett
lelkének ösztönzõje, hogy kutatója
legyen letûnt idõknek és feltárója

elmúlt századoknak. Így indult el
útjára az a kis diák, akibõl késõbb a
híres régész, archeológus lett, aki
egymaga egy egész múzeumot gyûjtött össze, az õ nevét viselõ híres
Darnay-múzeumot.

Minden lélek egy emlékmúzeum.
Mécs László, a nagy katolikus költõ
is azt mondja, hogy a lélek lassan
emlékmúzeum lesz.
Minden lélek õrzi gyermekéveinek felejthetetlen emlékeit és álmait. Azokat az álmokat, amelyek
elindítói voltak késõbbi életünknek.
Neked is, nekem is voltak emlékeink, álmaink. A mi lelkünknek is
voltak sarkantyúi, a mi lelkünknek
is voltak ösztönzõi. Minden embernek van ádventi álma. Azok az
álmok, amelyeket édesanyánk ölében álmodtunk.
Akkor volt ez, amikor karácsony
elõtt, az adventi szent idõben az esti alkonyatban hallgattuk édesanyánk, vagy nagymamánk elbeszéléseit karácsonyról, a kis Jézus
születésérõl.
Emlékezz csak vissza! Csupa
varázs volt a lelkünk! Szinte láttuk

Szeretetteljes, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag
Új Évet Kíván a
Képviselõ-testület nevében
Hoffman Pál
polgármester,
a Szerkesztõbizottság
nevében
Lerner Gábor elnök
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már az ablakok elõtt elsuhanó angyalszárnyakat a szikrázó karácsonyfákkal. Még most is fülünkbe
cseng a hajnali misére hívó harangszó. Hogy siettünk kopogó kis
csizmáinkban a hólepte fehér utakon a hajnali misére! Hogy vártuk a
szentestét, amikor a karácsonyfa tövében együtt énekeltük a „Mennybõl az angyalt”. Mert az advent, az
nem más, mint elõkészület a Messiás érkezésére.
És most felnõttkorban, amikor
már kinõttél a gyermekcipõkbõl,
amikor már szembenéztél ezzel a
rideg, az álmokat szétromboló,
háborús feszültségekkel terhes élettel, szeretném megkérdezni tõled,
hogy gyermekéveid ádventi álmai
valóra váltak-e?
Valóban eljött-e számodra az Üdvözítõ, a Messiás, Jézus Krisztus?
Nem úgy jártál-e, mint a választott
nép, amely a Messiásban a mindenható földi hatalom érkezését
várta, aki majd megszabadítja Izraelt minden ellenségétõl, és tejjelmézzel folyó országot alapít számára? Mi nem ilyen Messiást
várunk.
Mi a lelkek Megváltóját várjuk,
aki megszabadít bennünket bûneinktõl, aki megmutatja nekünk a
lelki boldogság útját, azt, amelyet a
világ sosem adhat meg nekünk!
Mi ádventben lelkünket akarjuk
elõkészíteni a Megváltó érkezésére,
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ÜNNEP
mert Õ lélekben és kegyelemben
jön.
Mi tudjuk, hogy nem elég a rorátés, hajnalmisés romantikus hangulat!

csak a lobogó lelkû gyerekek, hanem mi felnõttek is találkozunk a
gyermek Jézussal.

Nem elég csak a felfokozott vágy,
hogy fényben úszó karácsonyfát
állítunk majd szentestén, és gazdagon megajándékozzuk egymást,
hanem elsõsorban a lelkünket,
gyermekeink, unokáink, családunk lelkét kell elõkészítenünk a
Megváltó érkezésére!
Az adventi elõkészületünk talán
akkor lesz a legtökéletesebb, ha úgy
teszünk, mint Szt. Jeromos tett, aki
így sóhajtott fel az Úr Jézus felé:
– Jézus, mit adjak neked?
– Enyém az ég, a föld, tehát mit
adhatnál nekem? – hangzott Jézus
válasza. – De ha mindenáron
akarsz valamit adni, énekeld el buzgón a „Dicsõség a magasságban Istennek!” a „Gloria in excelsis Deot!” És Jeromos tüstént énekelte,
amilyen buzgón csak tudta, de végül mégis csak kevésnek találta.

Urunk!
Kortársaink elmerülnek a híráradatban,
a hangosan keringõ szólamokban…
hallgatnak, de nem hallanak.
És beszédünk olyankor elmerül a szavak
tengerében.
Te, aki azt akartad, hogy az élet Igéje
testet öltsön,
te, aki oly világosan szóltál hozzánk,
amikor a te Igéd csak egy Gyermek
arcaként jelent meg,
Mária térdén szunnyadva,
s egy halálraítélt kiáltásában a kereszten,
úgy alakítsd mindennapi tetteinket, hogy
azt hirdessék:

Azért újból felajánlotta Jézusnak
vagyonát, életét, szenvedését.
– A vagyonodat én adtam, a szenvedést is én küldtem neked, és én
rendelkezem az életed felett is.
Tehát te nem adhatod oda – felelte
Jézus.
– De én mégis szeretnék adni
valamit neked, Jézusom – kérlelte
Szt. Jeromos.
– Hát ha mindenáron
adni akarsz valamit, –
felelte Jézus, – akkor
add nekem a bûneidet!
Testvér! Ne tétovázz,
hanem add oda bûneidet, mert ez lesz a te
legszebb adventi elõkészületed, a te legszebb karácsonyi ajándékod Jézusnak. Ha
lelkünkrõl leemeltük a
bûn súlyát, akkor gyermekéveink álmaival és
vágyaival töltjük ki ezt
az adventi szentidõt,
amelynek a végén nem-

***

„ISTEN ELJÖN!”
Segíts, hogy egész életünk az élet Igéje
és a reménység kiáltása legyen:
a trappista szerzetes csendje, a legyengült misszionárius halála,
a gyermeküket nevelõ szülõk fáradságos
munkája,
minden ember harca, hogy legyõzze a
munkanélküliséget,
a nyomorúságot, hogy hidat verjen kultúrák,
népek és nemzetek között… és hirdesse:
„ÍME AZ ÚR, A MI ISTENÜNK,
AKI ELJÖN!”
Urunk, add, hogy higgyük,
egyedül a bennünk megtestesült szeretet
mondhatja:
„ISTEN ÉRKEZIK!”
Egyedül a szeretet az, ami a különbözõségek hegyeit lebontja,
a sebeket behegeszti és áttör
az emberek alattomos gondolatainak labirintusán.
Weisenfeld Zoltán
plébános
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KÉPEK, ESEMÉNYEK

Szüreti felvonulás 2004.
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KÉPEK, ESEMÉNYEK

Csõtörés

Viharkár

Tûzoltók segítségével állították helyre a Mester utcában
megrongálódott ház tetejét

Kátyúzás
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A megnövekedett víznyomás miatt, az utóbbi idõben több alkalommal is csõtörést javítottak a Dunasoron a TVCS Kht. dolgozói

Teleház

A tavaszi munkák után, õsszel ismét kátyúztak a GAMESZ
dolgozói, így próbálva megelõzni a téli problémákat

Szelektív hulladékgyûjtés

Lakossági igényeket kielégítõ informatikai központ kiépítése
kezdõdött meg az egykori hentesüzletben

Parkolás

Öt helyen kerültek kihelyezésre a színes edények

Közvilágítás

A lakótelepen elkészült a belsõ Duna utca közvilágítása

A kép az állomás mellett kialakított parkoló rendezettségét mutatja

Telekalakítás

Kitakarították a lakótelep és a város között azt a területet, ahol
negyven családi ház építésére alkalmas telek kialakítására kerül sor
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GYEREKEK ÉS SZEREPEK

Ifj. Sági Tibor,Tirk Ádám, Balcsek Zoltán általános iskolások
Tököl környezeti állapotáról kérdezik iskolai dolgozatukhoz
Hoffman Pál polgármestert
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Mester és a tanítványok. Puha Ferenc a Mûvészeti Iskola tanára
diákjaival, gyakorlás közben

Az általános iskola irodalmi csoportja, az 56-os forradalom
évfordulójára rendezett ünnepségen
Tisztelgõ óvodások. A lakótelepi óvoda gyermekei, valamint Kiss
Tiborné és Schleer Mihályné óvónõk, a Maléter Pál kopjafánál

Gyermekálmok

A bölcsõde dolgozói õrzik a rájuk bízott gyermekek álmát
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Félidei mérleg elõtt
képviselõ-testület munka közben
A költségvetési koncepció elfogadásával, a képviselõ-testület nemcsak elvi döntéseket hozott, hanem a rendelkezésre álló
adatok alapján, már kiinduló pontoknak
tekinthetõ számokról is határozott. Döntöttek a helyi adómértékekrõl, a szolgáltatási díjakról, bérleti költségekrõl.
Ebben az idõszakban konkrétumokról
még nem lehet dönteni, viszont a költségvetés tervezés alapjai meghatározhatók. Ezt tette a tököli képviselõ-testület
is, amikor megismerve a kormány önkormányzatokat sújtó terveit, a város mûködõképességének fenntartását, és a ciklusra tervezett fejlesztési célok elérését tartotta szem elõtt.
Az intézményvezetõk a 2004. évi induló
adatokból számolhatnak, de a várható
energia-áremelések, a rendelkezésre álló
források felhasználásának átgondolását
igénylik. Komoly probléma a közalkalmazotti béremelés, mert a kormány a korábbi
emelések terheinek egy részét is az önkormányzatra hárította.

A tököli intézmények takarékos létszámhelyzete nem tesz lehetõvé további

A képviselõ-testület tagjai a
feszes, kemény testületi ülések
után fehér asztalnál, oldott
hangulatban is szót értenek
egymással

A képviselõ-testület tagjai megtekintették a Nyírfaliget Idõsotthont,
ahová a területi Szociális Gondozási Központ lakói is átkerülnek

„Pályán vagyunk...”
Ágics Antal GAMESZ-vezetõ fejezte ki
így magát, amikor az általa irányított,
szervezet munkájáról kérdeztük.
Õ irányítja a intézmények felújítását
végzõ csapatot is, így lehetõsége van az
emberek összevonásával nagy léptékû
feladatokat is megoldani. Munkájukat látják és minõsítik is a szülõk, és a járókelõk
egyaránt. Sok dicséretet kapnak a szépülõ
parkok, közterületek miatt, s mert szem
elõtt vannak, nem vehetik lazán a fegyelmet. Az utóbbi idõben már útfenntartási
feladatokat, kátyúzást, kisebb javítási
munkákat is megoldanak.
Büszkék arra, hogy segíthetik a város
nagy rendezvényeit, a Táncfesztivál, Juniális, Lovasfesztivál sikerét.

létszámleépítést, a béremelések fedezete
ily módon nem teremthetõ elõ.

Ügyes és hasznos megoldás közhasznú
munkások alkalmazása, mert az állami
támogatás költségmegtakarítást tesz
lehetõvé. Parkjainkban az intézmények
udvaraiban füvet nyírni, virágot telepíteni, sövényt nyírni szép feladat, a parlagfûirtás már nem annyira, de egyre
szükségesebb.
„Csapatom amolyan gyorshadtest, az
éves ütemterv szerinti munkák mellett
szükség esetén gyorsan, bármelyik intézményben indokolt feladatnál bevethetõ.
A munka nyáron és télen sok van, a jelenlegi létszámnak a duplájára is szükség
lenne ahhoz, hogy a város közterületei
úgy nézzenek ki, ahogy a tököliek, s mi is
szeretnénk.”

Mindent lehet jobban csinálni, de azt el
kell ismerni, ennek a csapatnak is köszönhetõ, hogy a Tökölre látogatók véleménye szerint a város egyre szebb, rendezettebb.
Mmegjegyzi még, fontos lenne, hogy
az ingatlantulajdonosok a házuk elõtti
közterületnek is gazdái legyenek.
Ágics Antal tagja a képviselõ-testületnek is, így szívesen beszél arról is, hogy jövõre részesei, segítõi lesznek a Sapard pályázati pénzbõl megvalósuló Hõsök tere,
Vásártéri park megszépítésének, hulladékgyûjtõ edények, kerti padok, irányító táblák kihelyezésének.
Az állomás környéki parkok szépítése, a
régi buszmegállók felújítása is szerepel a
jövõ évi feladatok között.

Térképi alapú városirányítási rendszer Tökölön
Tököl város 2003 decemberében határozta el, hogy elkészítteti digitális
alaptérképét, és bevezeti a város önkormányzati térinformatikai rendszerét. A 2004. évben megvalósuló beruházás során nemcsak asztali
munkaállomások telepítésére kerül sor, hanem hivatali hálózatos térképezõ
rendszer is kiszolgálja a felhasználókat. Tököl az alábbi modulokat választotta az IP Városirányítási Rendszerbõl:
• térképezõ alaprendszer (többfelhasználós hivatali Intranet hálózatos
megoldás)
• útnyilvántartó alrendszer (többfelhasználós hivatali Intranet hálózatos
megoldás)
• zöldfelület (park) kezelõ alrendszer (többfelhasználós hivatali Intranet
hálózatos megoldás)
• tulajdoni lap kezelõ alrendszer (többfelhasználós hivatali Intranet
hálózatos megoldás)
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TransylMania

Nem nyugszunk bele
Téli szél a targallyakat fújja;
Mint az Isten égre tartott ujja,
Mint megcsúfolt, kikacagott álom:
Állunk egyedül a nagy világon.
Elvették, s most véle nagyra vannak,
Törött véres kardját a magyarnak,
De míg minden nép a sírját ássa:
Van szava, hogy világgá kiáltsa.
Csak mi, csak mi ne verjük kebelünk,
Csak mi, csak mi emeljük fel fejünk,
Tiporhatják szûztiszta igazunk,
Csak mi, csak mi ne hagyjuk el magunk!
De hirdessük gúzsbakötött kézzel,
Sebes ajkkal, lázadó vérrel,
Idézve menny-pokol hatalmait,
Hogy béke nincs, hogy béke nincsen itt!
Kezünk, bár nem pihen a kardvason,
A szíveinkben nem lesz nyugalom,
Jöhetnek jövõ századok, s megint
Csak „Recrudescunt” régi sebeink!
E sebek és e fájdalom örök,
Ettõl vonaglik minden magyar rög,
Ettõl vérez, ki majd nyomunkba hág,
Ettõl nem gyógyulnak az unokák!
Tátra-erdõk ettõl zúgnak-búgnak,
Ettõl reszket lelke minden zugnak,
Puha szívek kõvé ettõl válnak,
Kemény kövek élõ szívként fájnak.
Amíg élünk, ettõl fájunk, égünk,
Sírban ettõl nem lesz pihenésünk,
Ettõl szorul a kezünk ökölbe,
Ettõl sír a gyermek anyaölbe.
Fenyõ madár, behavazott fákon,
Száraz haraszt, téli pusztaságon,
A folyók, fák a füvek szelleme,
Minden süvít: mi nem nyugszunk bele!
Most Lomnic ormán rakjunk nagy tüzet,
Versailles-ig lobogjon az üzenet,
Hogy beroppant bár karunk ereje:
Nem nyugszunk bele, nem nyugszunk bele!
Remenyik Sándor

Karácsonyi miserend
December 24. 24 óra Misztériumjáték I.
December 25. 9 óra Szentmise
Celebrál: Jelenits István
atya piarista tanár
11 óra Szentmise
Celebrál: Jelenits István atya
piarista tanár
15 óra Misztériumjáték II.
16 óra Énekkar hangverseny
December 26. 8 óra Szentmise
11 óra Szentmise
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A magyar nép muzsikát rockzenével
ötvözõ székelyföldi fiatalokból álló
TransylMania együttes, nagy sikerû
koncertet adott nemrégiben Budapesten. A felcsendült dalok olyan értékeket
hordoznak, amelyek kiveszõfélben vannak a magyar könnyûzene világából.
De az együttes már a lemezborítójával
is üzen nekünk: a fényképen imádkozó, idõs székely házaspár, amint megpróbált, de töretlen hittel néz elõre,
talán egy szebb jövõ felé. Az õszinte hazaszeretet, a szülõföldhöz való ragaszkodás, a
nemzeti hagyományok iránti elkötelezettség ereje átüt a lemez minden dalán.

Hitvallás
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
Ez az én vallásom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vállaimra veszem,
Ezért magamat is reá feszíttetem.

Mert a hit az erõ, mert aki hisz, gyõzött,
Mert az minden halál és kárhozat fölött,
Az élet Urával szövetséget kötött.
Annak nincs többé rém, mitõl megijedjen,
Annak vas a szíve, minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!
Annak lába nyomán zöldül a temetõ,
Virágdíszbe borul az eltiport mezõ,
Édes madárdaltól hangos lesz az erdõ.

Szeretném harsogni kétkedõk fülébe,
Szeretném égetni reszketõk lelkébe,
Lángbetûkkel írni véres magyar égre:
Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zúzod minden ellenséged,
Ezzel megválthatod minden szenvedésed.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
E jelszót, ha írod lobogód selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak országát feltámasztod véle.
Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,
Munkás, ki ennek élsz, boldog jövõd veted,
Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved.
Férfi, ki ennek élsz, dicsõséget vettél,
Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Napsugártól fényes lesz a házatája,
Mézes a kenyere, boldogság tanyája,
Minden nemzetségén az Isten áldása.
Magyar! Te most árva, lehagyott, veszendõ,
Minden nemzetek közt lenn a földön fekvõ,
Magyar legyen hited, s tied a jövendõ.
Magyar, legyen hited és lészen országod,
Minden nemzetek közt az elsõ, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.
Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy váljon az ige, az eszme:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna

Kettõs népszavazás – Egy igen, egy nem
Szavazókör

1. Fõ u. 49.

Névjegyzék- Szavazó- Egészségügyi privati- Kettõs állampolbe felvettek ként meg- záció leállítása
gárság megadása
száma
jelentek
Igen
Nem
Igen
Nem
száma
%
%
%
%
1272

449

64,92

35,08

51,47

48,53

2. Fõ u. 121.

1099

383

58,87

41,13

42,29

57,71

3. Kossuth L. u. 66.

1091

421

62,70

37,30

52,73

47,27

4. Iskola u. 8.

1073

372

60,59

39,31

47,15

52,85

5. Csépi u. 57.

1305

481

56,35

43,65

36,86

63,14

6. Pesti úti lakótelep

1367

496

61,22

38,78

46,01

53,99
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SZÁNTÓVERSENY
Csepel-szigeti Gépkör elsõ alkalommal rendezett mezõgazdasági bemutatót és szántóversenyt. A tököli gazdák mellett
Halásztelekrõl és Ráckevérõl is érkeztek érdeklõdõk. A KITE Rt. gépbemutatót, a Pionir Rt. kukoricafajta-bemutatót tartott. Joszkin
Gergely, Firnigel György és Ágics Imre között fogatos szántóversenyre is sor került. A verseny nem elsõsorban a gyorsaságról, hanem
a talaj elõkészítésérõl, kialakítás minõségérõl is szólt. Az egésznapos rendezvény nagy sikert aratott, és a szivélyes vendéglátás délután
közös baráti megbeszéléssel, és helyi specialitások elfogyasztásával zárult. A tapasztalatok alapján a bemutatóra jövõre is sort
szeretnének keríteni – nyilatkozta Dragovics András, a Gépkör elnöke.
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Fontosabb testületi határozatok
Tököl Város Képviselõ-testülete
- 322/2004. (X. 4.) számú határozatának
4) pontját visszavonja, és a Teleház kialakításához szükséges közbeszerzési eljárás
elõkészítésére, lefolytatására az e határozat
2) pontja szerinti bíráló bizottságot hozza
létre,
2) a Teleház kialakításához szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítésére, lefolytatására bírálóbizottságot jelöl ki, melynek tagjai: Csurcsia Pál, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsõ tagja, Ércesné Beck Anikó, a
Mûszaki Iroda vezetõje, Szummer
Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, az
Origo-Mix Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. képviselõje, és Kiss Tibor, a Mûszaki Iroda munkatársa, mint szakértõ. A
képviselõ-testület a bírálóbizottság
elnökévé Csurcsia Pált jelöli ki.
- a Tököli Mûvelõdési Központ és
Könyvtár intézményvezetõi feladatainak ellátására pályázatot hirdet.
1. a Falufejlesztés pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolítási módjával egyetért.
2. a Falufejlesztés pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás
elõkészítésére, lefolytatására bírálóbizottságot jelöl ki, melynek tagjai:
Csurcsia Pál, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsõ
tagja, Ércesné Beck Anikó, a Mûszaki
Iroda vezetõje, Szummer Józsefné, a
Pénzügyi Iroda vezetõje, az Origo-Mix
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselõje és Bodor Zoltán szakértõ. A képviselõ-testület a bírálóbizottság elnökévé Csurcsia Pált jelöli ki.
- felkéri a polgármestert, hogy egyes
szociális feladataink ellátási szerzõdés
keretében történõ biztosítása tárgyában folytasson további tárgyalásokat az alábbiakról:
a) 8 férõhely biztosítása az intézményben, ebbõl 4 fõ elhelyezését határozatlan idõre, 4 fõ elhelyezését pedig
25 éves idõtartamra,
b) 25 éven belüli megszûnés esetén az
elszámolási, garanciális rendelkezések megállapítása.
- a SAPARD pályázatokról adott tájékoztatást az alábbiak szerint tudomásul veszi:
c) Falufejlesztés I. – a pályázat nem
nyert támogatást.
A program megvalósítására önrészként
a 132/2004. (04. 26.) számú határozattal
összesen 16.700 eFt-ot különítettünk el,
10.294 eFt-ot a felhalmozási céltartalékból, 6.406 eFt-ot értékpapír értékesítésébõl.
Mivel támogatási kérelmünket elutasították, a saját forrás biztosítására nincs
szükség.

b) Falufejlesztés II. – a pályázat szûkített
beruházási elemekkel (Vásár téri
„park” felújítása, Hõsök tere kertépítészeti felújítása, a város területén új
utcabútorok, buszmegállók elhelyezése) 20.434.171 Ft támogatást nyert.
Az eredeti program megvalósításához a
133/2004. (04. 26.) számú határozattal a
felhalmozási célú céltartalékból 16.700
eFt saját forrást biztosítottunk, melyet a
szûkített programra hivatkozva a
269/2004. (09.13.) számú határozattal
6.812 eFt-ra csökkentettek.
c) Teleház kialakítása Tökölön – a pályázat 6 millió Ft támogatást nyert.
A felújítási munkákra pályázatban biztosított 2.478.211 Ft összeg nem elegendõ, a benyújtott ajánlatokat megvizsgálva
látható, hogy a legkedvezõbb ajánlat is
kiegészítésre szorul. A teljes körû felújításhoz összesen 1.215.675 Ft kiegészítés
szükséges, amely a SAPARD pályázati
program keretén belül másodikként benyújtott falufejlesztési pályázat szûkített
programja miatt felszabaduló 9.888.000
Ft terhére biztosítható.
Felkéri a polgármestert, hogy a soron
következõ ülésre az 1.) a), b), c) pontok figyelembevételével a 2004. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze a képviselõ-testület elé.
1) az Szt. 27. § (1) bekezdés b) pontja, az
Szt. 57. § (2) bekezdés d) pontja, valamint az Szt. 57. § e) pontja szerinti szociális feladatainak ellátására a határozat
mellékletét képezõ Ellátási Szerzõdést
köti,
2) felhatalmazza a polgármestert az 1)
pont szerinti Ellátási Szerzõdés aláírására,
3) felkéri a polgármestert, hogy a TSZGK
2004. december 31. napjával történõ
megszüntetésével kapcsolatos feladatok
vonatkozásában (alapító okirat, munkajogi kérdések, ellátottak átköltözésével
kapcsolatos feladatok stb.) készítsen
elõterjesztést, és azt terjessze be a következõ ülésre.
- a Teleház kialakítása Tökölön beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán
„Informatikai eszközök beszerzése”
tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok
közül, a Bíráló Bizottság javaslata
alapján a legalacsonyabb ajánlatot tartalmazó, VM Pro Kft.(székhely:1033
Bp., Hévízi út 6/e.) által benyújtott
ajánlatot fogadja el és tekinti jelen
közbeszerzési eljárás nyertesének.
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a költségvetésben szerepeltetett Teleház pályázati keret terhére kösse
meg.
- a Teleház kialakítása Tökölön beruházás megvalósításához szükséges épület

(342-393. számú)

felújítási munkák I. részére (kõmûves,
burkoló, asztalos, épületvillamossági
munkák) benyújtott ajánlatok közül a
legalacsonyabb ajánlatot tartalmazó,
Tasnádi Ferenc vállalkozó által benyújtott ajánlatot fogadja el, a feladat
elvégzéséhez
szükséges,
bruttó
2.478.211 Ft összeget a Teleház keret
terhére biztosítja. Az ajánlati ár
kiegészítéséhez szükséges 194.199 Ft
összeget a SAPARD pályázati program
keretén belül másodikként benyújtott
falufejlesztési pályázat szûkített programja miatt felszabaduló 9.888.000 Ft
terhére biztosítja.
- a Teleház kialakítása Tökölön beruházás megvalósításához szükséges épület
felújítási munkák II. részére (festõ,
épületgépészeti munkák) benyújtott
ajánlatok közül, a legalacsonyabb
ajánlatot tartalmazó, Tasnádi Ferenc
vállalkozó által benyújtott ajánlatot
fogadja el, a feladat elvégzéséhez szükséges bruttó 1.021.476 Ft összeget a
SAPARD pályázati program keretén
belül másodikként benyújtott falufejlesztési pályázat szûkített programja
miatt felszabaduló 9.888.000 Ft terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a felújítási
munkákra Tasnádi Ferenc vállalkozóval, a
mûszaki ellenõrzésre a HÁZ PLUSZ Kft.vel kösse meg a vállalkozási szerzõdést.
Felkéri a polgármestert, hogy a soron
következõ ülésre az 1. és 2. pontok figyelembe vételével, a 2004. évi költségvetési
rendelet módosítását terjessze a képviselõtestület elé.
- a Vöröskereszt által szervezett Véradók
Báljára a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színháztermét térítésmentesen biztosítja.
- a GAMESZ kérésére hozzájárul ahhoz,
hogy a megüresedett parkgondozói
(közalkalmazotti) álláshelyet határozatlan idejû szerzõdéssel betöltse
- hozzájárul ahhoz, hogy a Pest Megyei
Közgyûlés, Pest Megye Önkormányzatának honlapján, és egyéb prospektusaikon Tököl Város címerét megjelentessék
- az „Art Fitnesz Szakosztály kérelme” címû sürgõsségi indítvány tárgyalását
elnapolja a következõ ülésre.
- az együttmûködés feltételeinek további tisztázása érdekében kéri, hogy a
Nap és Hold Családsegítõ Alapítvány
és Kht. mutassa be a hosszú lejáratú
kötelezettségvállalásait, nyújtsa be
cash-flow kimutatását, a kht. állítsa
össze követeléseinek összetételét, azaz,
hogy ezek a másik fél által elfogadott
követelések-e, illetve, hogy az elfogadott követelések behajthatók-e,
mennyi a lejárati idejük, a passzív idõ-
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beli elhatárolás azonossága az elõzõ
évivel milyen elmaradt intézkedést
takar, vagy csak véletlen-e az azonosság. Mutassa be a 2004. I-III. negyedévi eredményeit, ismertesse a 2004. évi
esetleg a 2005. évi, rendelésállományt,
ismertesse a már beadott pályázatokat.
- hozzájárul a tököli 421/22 helyrajzi
számú 1/2 részben tulajdonát képezõ
ingatlan a határozat mellékletét képezõ szerzõdés szerinti használati megosztásához.
- felkéri a polgármester útján a Mûszaki
Irodát, hogy kérjen újabb információkat, mielõtt megbízást ad jogi képviselõjének, dr. Koczka Gábornak,
hogy a tököli 421/22 helyrajzi számú
és a tököli 421/20 helyrajzi számú 1/21/2 részben Tököl Önkormányzat tulajdonát képezõ ingatlanok használóival
szemben a peres eljárást megindítja.
- a Nap és Hold Családsegítõ és Rehabilitációs Alapítvány részére – kérésükre
– a 2004. november 27-én megrendezésre kerülõ jótékonysági bálra a
Mûvelõdési Központ színháztermét térítésmentesen biztosítja.
- a Ház Plusz Kft. kérésére a GAMESZ
épületbõvítés kiviteli terveinek benyújtási határidejét 2004. december
10-re módosítja,
- felhatalmazza a Polgármestert a Belügyminisztérium Országos Bûnmegelõzési Központ által az Önkormányzati Társulások Közbiztonsági, Bûnmegelõzési Programjainak támogatására kiírt kistérségi pályázat aláírására,
- saját forrásként „Az állampolgárok
bûnmegelõzési célú, önkéntes önvédelmi szervezõdései tevékenységének
támogatására” 2004. április 15-én beadott pályázatra biztosított, de fel nem
használt 500.000 Ft önrész összegét
jelöli meg, kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2005. évi költségvetésben
500.000 Ft-ot biztosít.
- forráshiány miatt nem támogatja a
Light Fama III.VHT-517 típusú álló
mérési üzemû lézeres-videós sebességés távolságmérõ rendszer megvásárlását, de a támogatás lakosságarányos
biztosításának lehetõségét a 2005. évi
költségvetés összeállításakor figyelembe veszi.
1) a Dunagép Rt. és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között létrejött
adásvételi szerzõdést tudomásul veszi,
és lemond elõvételi jogáról abban az
esetben, ha Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata a 2) pont szerinti
értékarányos cserét elfogadja.
2) hozzájárul – a meglévõ értékbecslések
aktualizálását követõen – Tököl Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ
586. hrsz-ú, természetben Tököl, Fõ út
90. sz. alatt lévõ földterület 1/1 arányú
cseréjéhez a Szigetszentmiklós város
Önkormányzatának 1/2-ed részben tu-
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lajdonában lévõ, 587. hrsz-ú, természetben Tököl, Mester út 1. sz. alatti házas ingatlanban lévõ tulajdonrészével.
2) felhatalmazza a polgármestert, hogy
Tököl Város tulajdonát képezõ tököli
586 hrsz-ú, valamint 1/2 részben Szigetszentmiklós Város Önkormányzat tulajdonát képezõ tököli 587 hrsz-ú ingatlanok 1/1 arányú cseréjérõl tárgyalásokat folytasson.
1. Az útépítési, -felújítási beruházások
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítási módjával
egyetért.
2. A határozati javaslat mellékletét képezõ
útépítési, -felújítási beruházásokról
szóló ajánlattételi felhívást teszi közzé.
3. A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás elõkészítésére,
lefolytatására bírálóbizottságot jelöl ki,
melynek tagjai: Csurcsia Pál, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külsõ tagja, Ércesné Beck Anikó,
a Mûszaki Iroda vezetõje, Szummer Józsefné, a Pénzügyi Iroda vezetõje, a
TAKTA – OSI Kft. képviselõje, mint
közbeszerzési szakértõ, és Verbovszky
Gyula, mint szakértõ. A képviselõ-testület a bírálóbizottság elnökévé Csurcsia
Pált jelöli ki.
- a Csepeli gerincút M0 autóút – Lórév
közötti szakaszának tanulmánytervét
áttekintette, az ennek alapján megvalósítható beruházást támogatja, és a
tervvel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi:
1) a közlekedési problémák megoldása érdekében javasolja az M0-ás autópálya
eredeti tervek szerinti megépítését, s az
elõvárosi tömegközlekedés fejlesztése
felgyorsítását,
2) az M0-P. G. iparterület közötti szakaszt
tudomásul veszi azzal, hogy indokoltnak tartja a 2 x 2 pályás útszakasz és az
M0 fölött átvezetõ mûtárgy elsõ ütemben való megépítését tekintettel az M0
szigetszentmiklósi felhajtójának jelenleg is szûk kapacitására.
3) az I. ütemmel párhuzamosan megoldást kell találni a Szigetszentmiklós Gyártelepi csomópont, a szigethalmi
Mû út és a taksonyi híd forgalmi problémáinak megoldására.
4) felhívja a figyelmet Szigethalom Város
alpolgármestere, Schuller Gábor úr
2004. szeptember 20-i Lakossági Fórumon tett nyilatkozatára, mely szerint az
út HÉV pályatest feletti átvezetés utáni,
szigethalmi oldalon vezetett szakaszának nyomvonala Szigethalom számára
elfogadhatatlan.
5) javasolja a 4) pont szerinti nyomvonal
osztott pályás útszakaszként történõ kialakításának további egyeztetését.
6) ismét felhívja a figyelmet Halásztelek és
Tököl között, a védgát, vagy a védgát
mellett történõ nyomvonalvezetés lehetõségére.
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7) a kisajátítás kapcsán keletkezõ törvényi
kötelezettségekre önkormányzati forrást biztosítani nem áll módjában.
- Polgárõrség és közterület-felügyelet
szervezése címû napirendet elnapolja,
azzal, hogy azt a 2005. évi munkaterv
és költségvetés összeállításakor figyelembe veszi.
- az Általános Iskola Pedagógiai Programját jóváhagyja.
- csatlakozik Halásztelek Nagyközség és
Szigethalom Város Önkormányzatainak kezdeményezéséhez, mely szerint
a Csepel-sziget déli részére (M0 úttól)
7,5 tonnás súlykorlátozás kerülne bevezetésre, kivéve célforgalom kitétellel.
- támogatja Laszák Zoltán r. fõhadnagy
Tököli Rendõrõrs vezetõjévé történõ
kinevezését.
- hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester 2004. november 25. és 2004. december 31. közötti idõszakban 14 nap
szabadságot igénybe vegyen.
1) felhatalmazza a polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a Csepel-sziget
és Környéke Többcélú Önkormányzati
Társulás tagjaival arra vonatkozóan,
hogy a kistérség települései közül Tököl
város legyen az a konkrét település,
amelynek területén a tanuszoda megvalósításra kerül,
2) amennyiben az 1) pont szerinti kistérségi egyezség megszületik, felhatalmazza a polgármestert, hogy az elõterjesztés mellékletét képezõ regisztrációs lap
kitöltésével jelezze a GYISM PPP programban való részvételi szándékát,
3) nyilatkozik, hogy rendelkezik megfelelõ
pénzügyi képességgel, és szerzõdéskötés esetén szándékában áll 15 éves futamidõre a szolgáltatási díj fizetésre kötelezettséget vállalni.
1. a Falufejlesztés pályázat keretén belül,
„Utcabútorok beszerzése”, és „A Hõsök
tere, valamint a Vásártéri park felújítása
Tökölön” tárgyában lefolytatott eddigi
egyszerû közbeszerzési eljárás eredménytelenségérõl a tájékoztatást elfogadja.
2. a határozati javaslat 1. számú mellékletét képezõ árubeszerzésre vonatkozó ismételt ajánlattételi felhívást teszi közzé.
3. a határozati javaslat 2. számú mellékletét képezõ parképítési beruházásra
vonatkozó ismételt ajánlattételi felhívást
teszi közzé.
4. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az
1. pont szerinti közbeszerzési pályázati
eljárásra több cég pályázatát kérje meg.
5. az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál kezdeményezze a támogatási
szerzõdésben szereplõ teljesítési határidõ (mérföldkõ) módosítását
1) Tököl Város Területi Szociális Gondozási Központját 2005. január 1. napjával jogutód nélkül megszünteti.
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2) felkéri a polgármestert, hogy a TSZGKban a Házi segítségnyújtás, a Nappali
szociális ellátás és az Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazottak felmentésére és végkielégítésére (járulékokkal
együtt) biztosítandó forrásra a soron
következõ ülésre terjesszen be javaslatot,
3) felkéri a polgármestert, a GAMESZ vezetõjét és a TSZGK vezetõjét a 2) pont
szerinti munkáltatói intézkedések megtételére, a feladatátadás-átvétel lebonyolítására, a költségvetési elõirányzatok átvezetésére, illetve a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlésre.
1) a Családsegítés (családsegítõ szolgáltatások, gyermekjóléti szolgálatok tevékenység) feladata ellátására a határozat
1. számú mellékletét képezõ Alapító
Okirattal Gyermekjóléti Szolgálatot hoz
létre,
2) a Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti és
mûködési szabályzatát a határozat 2.
számú melléklete szerint jóváhagyja,
3) felkéri a TSZGK vezetõjét, hogy gondoskodjon a korábban ezen a szakfeladaton foglalkoztatott közalkalmazottak áthelyezésérõl,
4) megbízza Varga Ilonát, hogy 2004. január 1. napjától nyugdíjba vonulásáig,
de legkésõbb 2006. december 31-ig a
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõi feladatait lássa el,
5) felkéri az intézmény vezetõjét, gondoskodjék a Gyermekjóléti Szolgálat mûködési engedélyének beszerzésérõl,
6) felkéri a polgármester útján a GAMESZ
vezetõjét és a TSZGK vezetõjét a feladatátadás-átvétel lebonyolítására a
költségvetési elõirányzatok 2005. évi
tervezésére, illetve a törzskönyvi nyilvántartáson történõ átvezetésére.
1) az alábbi kötelezõen ellátandó feladatát
a GAMESZ keretein belül látja el:
853246 Szociális étkeztetés,
2) a Gazdasági Mûszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának 7.
pontját 2005. január 1. napi hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
„7. Az intézmény tevékenységei:
014034 Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás (parkosítás, zöldterület gondozás, füvesítés, faápolás stb.)
551414 Üdültetés (hétvégi házak, táborok
üzemeltetése, fenntartása)
552411 Munkahelyi vendéglátás (étterem,
büfé üzemeltetése, konyha)
701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása (ingatlanok adásvételével, bérbeadásával, kezelésével,
üzemeltetésével kapcsolatos feladatok)
751757 Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítõ szolgálatai (az intézmények mellett szervezett, feladatellátást segítõ gazdálkodási
szervezet tevékenysége, központi
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irányítás, gépjármû üzemeltetés)
751867 Köztemetõ fenntartási feladatok
751878 Közvilágítási feladatok
851253 Foglalkozás egészségügyi ellátás
851286 Fogorvosi ellátás (járóbeteg ellátás
keretében nyújtott fogorvosi ellátás)
851297 Védõnõi szolgálat
852018 Állategészségügyi tevékenység
853246 Szociális étkeztetés,
9320921 Családi ünnepek szervezése
930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás (pl.: támogatások folyósítása)”
3) a GAMESZ szervezeti és mûködési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
Étkeztetés:
- az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a napi egyszeri
meleg étkeztetésérõl gondoskodik,
akik azt önmaguknak és eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
- étkeztetésben kell részesíteni azt az
igénylõt is, illetve az általa eltartottat
is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetésrõl más módon gondoskodni,
- az étkeztetés térítési díját utólag, a
tényleges étkezési napok száma alapján kell kifizetni, az ellátást igénybevevõ köteles két nappal az adott nap
vagy idõszak elõtt bejelenteni, ha az
ellátást nem kívánja igénybe venni,
- ha az étkeztetésben részesülõnek az
ebédet házhoz szállítjuk,
- az étkeztetés napi térítési díja: minden
év március 31-ig a Képviselõ-testület
által megállapított térítési díj, a személyi térítési díj megállapítása: jövedelemtõl függõen a Képviselõ-testület jóváhagyásával történik. Bevezetés: minden év április 1-tõl,
- az étkeztetés ellátására 1 fõ gépkocsivezetõt és 1 fõ közhasznú foglalkoztatottat alkalmaz.
3) felkéri a polgármestert, a GAMESZ vezetõjét és a TSZGK vezetõjét a feladatátadás-átvétel lebonyolítására és a költségvetési elõirányzatok átvezetésére,
4) felkéri a GAMESZ vezetõjét, gondoskodjék a szociális étkeztetés mûködési
engedélyének beszerzésérõl.
- csatlakozik a Professzorok Batthyány
Körének a kettõs állampolgárságról
kiadott felhívásához, az abban foglaltakkal egyetért.
- hozzájárul, hogy a Tököl Városi Sportkör Art Fitnesz Szakosztály december
hónapban egy alkalommal térítésmentesen használhassa a városi Mûvelõdési Ház színháztermét.
1) a „Tököl Város útalap építési és útkarbantartási beruházás” tárgyában folyó
egyszerû közbeszerzési eljárásról a tájékoztatást elfogadja.
1) Tököl Város közterületeinek felújítása, megépítése beruházás megvalósí-
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tásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán „Utcabútorok beszerzése” tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot tartalmazó, Pannon Park Forest Kft.
(székhely: 1097 Bp., Kén u. 6.) által
benyújtott ajánlatot fogadja el, és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
2) Tököl Város közterületeinek felújítása, megépítése beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása kapcsán „A Hõsök tere, valamint a Vásártéri park felújítása Tökölön” tárgyú pályázatra benyújtott ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján a legalacsonyabb ajánlatot tartalmazó Pannon
Park Forest Kft. (székhely:1097 Bp.,
Kén u. 6.) által benyújtott ajánlatot
fogadja el, és tekinti jelen közbeszerzési eljárás nyertesének.
3) az 1. és 2. pontokban szereplõ beruházások megvalósítása érdekében felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerzõdést a költségvetésben szerepeltetett Falufejlesztés pályázati keret terhére kösse meg.
4) felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerzõdésben szereplõ mérföldkövek összevonására és 2005. június 15-ig történõ meghosszabbítására nyújtson be kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
1) A „Pest Megye Biztonságos Települése”
címû pályázat benyújtását támogatja.
2) Vállalja, hogy a szükséges intézkedéseket megteszi arra vonatkozóan, hogy
2005-ben a település lakosságszámához
viszonyított bûncselekmények száma 3
% alatt marad.
1) MEZÕ-KERT Szövetkezet által benyújtott rész-számla kifizetéséhez
hozzájárul,
2) felkéri a polgármestert, hogy a MEZÕ-KERT Szövetkezettel a módosított vállalkozási szerzõdést kösse
meg.
- Tököl Önkormányzat 2004. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatóját a határozat 1-6. számú mellékletei szerint
868.035 eFt bevételi és 711.173 eFt kiadási elõirányzat teljesítéssel elfogadja.
a) Tököl Város Önkormányzatának
2005. évi költségvetési koncepcióját a
határozat melléklete szerint fogadja
el,
b) felkéri a polgármestert, hogy a javaslatok, kiegészítések figyelembe vételével terjessze be a költségvetési tervezetet.
- felhatalmazza 1. a jegyzõt, hogy 2005.
évben 4 fõ közhasznú foglalkoztatott
foglalkoztatására vonatkozó megálla-
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podást a Pest Megyei Munkaügyi
Központtal megkösse,
2. az intézményvezetõket, hogy 2005.
évben az általános iskola esetében 1 fõ,
a GAMESZ esetében 6 fõ közhasznú
foglalkoztatott foglalkoztatására vonatkozó megállapodást a Pest Megyei
Munkaügyi Központtal megkössék.
1. felhatalmazza a polgármestert, hogy
Patiens Kft. (dr. Elekes Edit), dr. Kerékgyártó István 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 2005. január 1ig visszamenõ hatállyal az Önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének elfogadását követõen dönt.
- a Sportcsarnok a belsõ ellenõrzési célvizsgálat során megállapított hiányosságok kijavítására vonatkozó intézkedési tervet elfogadja.
- a Mûvelõdési Központ és Könyvtár a
célvizsgálati jelentésben megállapított
hiányosságokra vonatkozó intézkedési
tervét a soron következõ ülésen megtárgyalja.
- a 2005. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- felkéri a Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatóját, hogy a bizottsági
ülésen elhangzott javaslataival kiegészítve a soron következõ ülésre készítsen újabb elõterjesztést az alapító okirat és SzMSz módosítására vonatkozóan.
- felkéri a GAMESZ és a Mûvelõdési
Központ és Könyvtár vezetõjét, hogy
készítsen gazdasági számítást (bevétel,
kiadás, amortizációs költségek figye-

lembevételével) az intézményben bonyolított árusítások és árubemutatók
bérleti díjára vonatkozóan.
1. a szakvéleményben szereplõ, az Egészségház korszerûsítéséhez szükséges feladatokról összeállított tájékoztatást
tudomásul veszi.
2. felkéri a polgármestert, hogy a korszerû
egészségügyi ellátás érdekében folytasson tárgyalásokat a DUNAGÉP Szolgáltató Rt.-vel, a háziorvosi rendelõk esetleges Fõ u. 90. sz., 586/A hrsz. alatti
gondozó intézeti központba történõ áthelyezése vonatkozásában.
- 1. a Pesti úti lakótelepen kialakított
építési telkek víz-csatorna, elektromos
és gázközmû ellátásához a gerincvezetéket kiépítteti a 2005. évi költségvetés
terhére, az építés költségeit a telekárban realizálja,
2. felkéri a mûszaki irodát, hogy a telkeket három típusba sorolva (Pesti út
mellett kialakított, belsõ és szennyvízátemelõ mellett kialakított) határozza
meg a telkek irányárát,
3. 7 fõs munkacsoportot hoz létre a telkek értékesítési feltételeinek kidolgozása érdekében. A munkacsoport tagjai a következõk: Ágics Péter, Ágics
Péter (Kanyara), Gergics Illés, Csurcsia Pál, Joszkin János, Nagy Béla és
dr. Vass Lucia.
- a 286/2004. (IX. 13.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1. hozzájárul ahhoz, hogy a tököli
583/1 hrsz-ú 1192 m2 nagyságú kivett,
parkoló megjelölésû ingatlanból 416 m2
terület leválasztásra és az 583/2 hrsz-ú ingatlanhoz hozzácsatolásra kerüljön. Egyben a leválasztott 416 m2 területet forgalomképessé nyilvánítja.”
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- a 325/2003. (XII.1.) számú határozatát
az alábbiakkal egészíti ki.
„Tököl Város Képviselõ-testülete, a
tököli 2302., 2303.,2304., helyrajzi számú,
ingatlanon lévõ felülépítmények tulajdonosaként, a TVCS Kht. adásvétele kapcsán elõvételi jogával nem kíván élni.”
1) a 2002-ben megkötött, hó-eltakarításra
és síkosság-mentesítésre vonatkozó
szerzõdés módosításához a határozat
melléklete szerint hozzájárul,
2) felhatalmazza a polgármestert a szerzõdés módosítás aláírására.
- a Napsugár Óvoda, a Hagyományõrzõ
Óvoda, a Horvát Óvoda és a Szivárvány Óvoda házirendjét a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
- a határozat melléklete szerint elfogadja az általános iskola minõségirányítási
programját.
a) a 2004. évben megállapított közösségi támogatásban részesített közösségeknek az elnyert pályázati összeggel
való elszámolását tudomásul veszi.
b) a Római Katolikus Plébánia Ifjúsági
Kórusa kérelmének megfelelõen az
elszámolás határidejét 2005. február
28. napjára módosítja.
- a „Négy Évszak a Dunán” címû kistérségi-régiós fesztivált és programtervezetet támogatja, a támogatás formájáról a késõbbiekben dönt.
- a Geonardo Kft. a geotermikus erõmû
tököli megvalósítását támogatja, az
együttmûködési tárgyalások további
lefolytatására megbízza a polgármestert.

Új mûszakimentõ gépjármû a tûzoltóságon
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2004. november
05-én a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság Szigetszentmiklós nevében Lestár Mihály tûzoltóparancsnok átvette a
Belügyminisztériumtól az új mûszaki mentõ tûzoltó gépjármûvet.
A gépjármû és felszerelései 40 millió forintba kerültek,
melynek pályázati önrésze 8 millió forint volt.
A pályázat önrészét a Tûzoltóság mûködési területének
önkormányzatai, illetve gazdálkodói támogatásából biztosították.
A jármûn található korszerû felszerelések segítségével tûzoltóink a bajba jutott emberek gyorsabb mûszaki mentését
tudják végrehajtani. Országúti gyorsbeavatkozó felszerelésével személygépkocsi tüzeknél hatékonyan bevethetõ. A jármû
önállóan is alkalmas viharkárok felszámolására.
Köszönjük, hogy támogatásukkal lehetõvé tették a jármû
beszerzését.

Tököli Tükör
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Az emberiség tizenkét százalékának fáj a feje
Dr. Bodnár Eszter belgyógyász: „Általában
egy „gyakorlott” migrénesnek nem okoz problémát megérezni, mikor jön a nagy roham.
Ha viszont elmarad a kezelés, egyre érzékenyebbé válik a szervez, és egyre nehezebb lesz
legyûrni a fájdalmat.”
(Forrás: Nõk lapja 2000. december)

Az a balsorsverte tizenkét százalék,
akinek gyakran fáj a feje, legrosszabb
pillanataiban többnyire agydaganatra
gyanakszik. Holott a fejfájások kilencvenöt százaléka elsõdleges, vagyis nem
található a hátterében szervi baj.
– Ilyenkor a fejfájás maga a betegség
– mondja dr. Bodnár Eszter belgyógyász, aki az Amerikai Egyesült Államokban évekig a fejfájás kezelésének
legújabb módszereit tanulmányozta. –
Ám nagyon különbözõ típusai vannak –
amelyek eltérõ kezelést igényelnek –,
ezek a tünetek alapján elég pontosan
elkülöníthetõek egymástól, persze lehetnek átfedések. Amikor bejön a beteg,
részletesen kikérdezem, mely területen,
hogyan fáj a feje, meddig tart a fájdalom, milyen járulékos tünetei vannak
(hányinger, hányás, fényérzékenység,
hangérzékenység), mi az, amire javulás
áll be.

Ahány fej, annyiféle fejfájás
A három fõ típusból a leggyakoribb a
migrén, viszonylag gyakori a tenziós
fejfájás, a legritkább az úgynevezett cluster.
- Ha a beteg elmondja, hogy reggel
ötkor ébred, nem tud elmenni a mosdóig, mert hány, féloldali fejfájása van,
ha lefekszik egy sötét szobában, akkor
általában javul az állapota, de az is elõfordul, hogy két-három napig képtelen
emberek közé menni, dolgozni, akkor
egyértelmû, hogy migrénrõl van szó –
folytatja a doktornõ. – Ez az illetõnek
nagyon súlyos baj, képzeljünk el egy
családanyát, akinek munkahelye is van –
legyen csak heti egy rohama –, és kéthárom napra ki kell vonnia magát a forgalomból. Volt olyan betegem, aki
panaszolta, hogy emiatt nem tudta az iskoláit befejezni. A fejfájásra való hajlamot örököljük, de többféle környezeti
tényezõ is kiválthatja. A provokáló faktorok egy részét kiválóan tudnánk
befolyásolni.
– Az elsõ vizsgálat legalább egy órát

vesz igénybe. Ez idõ alatt mindenre
kiterjedõ, részletes feltárást végzünk. A
családi halmozódás általában kimutatható: kiderül, hogy migrénes volt
már a nagymama is. Így azok az ingerek, melyek másik emberben nem
váltanak ki reakciót, nála migrént okoznak.
Gyakori, hogy alvásmegvonás, vagy a
túl sok alvás idézi a rohamot. A lényeg
tehát az, hogy rendszeres életet kell élni.
Mindig a rendszertelenség provokálja a
fejfájást – például, ha kimarad egy
étkezés és leesik a vércukorszint-, illetve
nagyon gyakran a testmozgás hiánya.
Kimutatták, hogy aki legalább hetente háromszor sportol, annál sokkal ritkábban jelentkezik. A stressz is veszélyeztetõ tényezõ. Nem mindegy az sem,
mit eszünk. Napi kettõnél több koffeintartalmú ital (kávé, tea, csokoládé) fogyasztásakor, ezek megvonása már
okozhat fejfájást. Továbbá természetesen a cigaretta és az alkohol is.
Sokféle étel válthat ki fejfáját: a sajtok
(különösen az érettebbek), a citrusfélék,
az olajos magvak a banán, a szójaszósz.
Az egyik betegem például megfigyelte,
hogy sajtot, csokoládét és fehérbort nem
fogyaszthat egy napon.
A legjobb módszer a fejfájás elkerülésére tehát a rendszeresség, a mértékletesség, a testmozgás és az, ha kellõ
körültekintéssel választjuk meg a táplálékunkat. Ha mindez nem elég, és a
betegnek hetente kétszer hosszan tartó
fejfájása van, akkor már érdemes megelõzõ kezelést alkalmazni. Dr. Bodnár
Eszter magnéziumot szokott javasolni.
Ha a beteg rosszul alszik, akkor lehet
egy alvássegítõt is adni, csak olyan „babadózisban”. De sokszor adunk epilepsziára használatos gyógyszert, antidepresszánst, vérnyomáscsökkentõt is. Sajnos, lehet, hogy többféle gyógyszert is
kell szedni.
A betegek sokszor tanácstalanok a
tekintetben, hogy mikor elég fájda-

lomcsillapítót szedni, és mikor kell rendszeres kezeléshez folyamodni. Általában, ha valaki hetente kettõnél többször
vesz be fájdalomcsillapítót, akkor már
fönnáll a veszélye, hogy gyógyszermegvonásos fejfájása lesz, és akkor eljuthat
oda, hogy huszonévesen erõs fájdalomcsillapítókat kell szednie naponta többször.
A gyógyszerelés is erõsen függ a fejfájás jellegétõl. Nõknél nagyon jellemzõ
a menstruáció környéki fejfájás. Ehhez
viszonylag könnyû igazodni: valamilyen
nem szteroid gyulladáscsökkentõt kell
szedni a menstruáció elõtt két-három
nappal, és még utána két napig. (A
gyulladáscsökkentõ azért használ, mert
a migrén az agyhártyának és az agyi ereknek egyfajta idegi gyulladásos folyamata.)

Áttörés a kezelésben:
Általában egy „gyakorlott” migrénesnek nem okoz problémát megérezni,
mikor jön a nagy roham. Ha viszont elmarad a kezelés, egyre érzékenyebbé
válik a szervezet, és egyre nehezebb lesz
legyûrni a fájdalmat. Ma már korszerû
gyógyszerek vannak kifejezetten a migrénre, az úgynevezett triptánok. Ezek
alkalmazása valódi áttörést hozott a
fejfájás kezelésében. Lehet tabletta, szájban oldódó ostya, és injekció formájában is bevinni, attól függõen, hogy a
betegnek hogyan a legjobb.
Aki folyton hány, és nem tudja lenyelni a tablettát, annak az ostya az ideális.
Akinél nagyon gyorsan jelentkezik a fájdalom, annak esetleg a leggyorsabban
felszívódó injekcióra van szüksége.
Sokszor több szakember – ideggyógyász, belgyógyász – bevonása is szükséges lehet az eredményes kezeléshez.
Akinek elsõsorban a nyaki tájékon jelentkeznek a fájdalmai, annak érdemes
elmennie masszõrhöz. Akinek a stressz a
legfõbb provokáló tényezõ az életében,
jó, ha pszichológus segítségét kéri.
Fontos még tudnunk, hogy az úgynevezett másodlagos fejfájás tehát –
amikor agytumor, magas vérnyomás,
rövid- vagy távollátás áll a fejfájás hátterében –, nagyon ritka. Ez esetben
egészen más a tünetegyüttes jellege: a
fejfájás gyakran látászavarral, szédüléssel jár együtt. Olyankor utána kell
menni az elsõdleges bajnak, és azt kell
megoldani.
Dr. Bodnár Eszter
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Anyakönyvi Hírek
2004. október-november-december havi események

Születések:
Nemes Balázs
szül: 2004. október 16.
Deák Csenge
szül: 2004.október 16.
Herr László György
szül: 2004. október 23.
Czita Kincsõ Hajnal
szül: 2004. október 24.
Papp Dávid
szül: 2004. október 29.
Mészáros Bence
szül: 2004. október 31.
Horváth Laura
szül: 2004. november 12.
Janecskó Csenge Katat szül: 2004. november
15.
Deák Larina
szül: 2004. november 15.
Kanyó Lóránt
szül: 2004. november 20.
Györkös Jázmin
szül: 2004. november 23.
Radócz Marcell
szül: 2004. november 29.
Rényei Martin Bence szül: 2004. december 2.
Páter Alexandra
szül: 2004. december 6.
Szabó Blanka Mária szül: 2004. december 7.
Nagy Mónika
szül: 2004. december 7.

Házasságkötések:
Varga János és Orsos Gyöngyi
2004. október 22.
Tolnai Zoltán és Dénes Erika
2004. október 30.
Sebõk Ferenc és Banók Irén
2004. október 30.
Monostori Gábor és Papp Timea
2004. november 6.
Sütõ István János és Gazsi Katalin Irén
2004. november 20.
Ásin Csaba és Vernyel Annamária
2004. november 20.
Cserveny László Ferenc és Tamás Magdolna
2004. november 20.
Badics József János és Varga Viktória
2004. december 4.
XIV. évfolyam 7. szám
Kiadja:Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. 2/a

Halálesetek:
Bilisics Mátyásné sz. Surnyák Katalin
élt: 84 évet
Ágics János
élt 83 évet
Budai János
élt 72 évet
Dr. Bodnár Zsigmond
élt 77 évet
Borbás Józsefné sz. Argalas Julianna élt 87 évet
Rubint János
élt 81 évet
Eckrich Éva
élt 75 évet
Miskolci János
élt 69 évet
Weinecker Lajos
élt 81 évet
Jakab László
élt 72 évet
Buró József
élt 78 évet
Tábori István
élt 72 évet
Martinov Józsefné sz. Neczpál Mária
élt 78 évet
Rékasi Zoltán Richárd
élt 47 évet
Kis Árpádné sz. Komlós Katalin
élt 54 évet
Horváth János
élt 62 évet
Deák Imréné sz.Sztankovics Mária élt 70 évet
Lisóczki Istvánné sz. Seres Julianna élt 44 évet
Janicsek János
élt 77 évet
Szalai István
élt 73 évet
Hajdu Miklós
élt 74 évet
Balogh Gyula
élt 65 évet

Vigyázat csalók!
Gyakran tapasztaljuk a városban, hogy utcai árusok,
alapítványi gyûjtõk lepik el idõnként az utcákat.
Kérjük, hogy mindenki saját érdekében legyen óvatos,
ne álljon szóba ismeretlenekkel.
A Polgármesteri Hivatal nem ad engedélyt, vagy támogató nyilatkozatot ilyen tevékenységre. A konkrét jelzések
szerint a gyanútlan, többnyire idõs embereket, illetve
vállalkozókat elõnyösnek látszó ajánlattal, vagy
pénzváltást kérve csapják be.
Kérjük, figyeljenek azokra a jelekre, amelyek bûncselekmény gyanúját vetik fel.

Tököli Tükör
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LYUKAS ZÁSZLÓ

Megtisztelõ elismerésben részesült
Tököl városa. Október 23-án az 1956-os
forradalom és szabadságharc szervezeteinek központi ünnepségén Hoffman Pál polgármester a forradalmat
jelképezõ lyukas, piros-fehér-zöld zászlót vehetett át.
10 magyarországi és határon túli település részesült az elismerésben, melyet
a forradalom és szabadságharc emléké-

nek megõrzésére
alapítottak. Az ünnepségen, melyen beszédet mondott
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr és
Boross Péter volt miniszterelnök úr,
megjelent Szili Katalin, a parlament
elnöke is.
Hoffman Pál polgármester rövid beszédben köszönte meg az elismerést, s
az ünnepi mûsorra szóló megtisztelõ

felkérést. A hag y o m á n y õ rz õ
sváb énekegyüttes és a Szárny-Nyitogató
mûvészeti iskola Hufnágel Aladár,
illetve Pintér Tibor vezetésével nagysikerû, megrázó mûsort adott, melyet a
jelenlévõ egykori szabadságharcosok és
állami vezetõk nagy tapssal jutalmaztak.

Nyugdíjas karácsony
Ismét megható esemény volt a hagyományos nyugdíjas karácsony, a közel négyszáz ünneplõbe öltözött idõs résztvevõ olykor

vidáman, olykor meghatottan fogadta a Sziget Színház társulatának elõadását.
A Marica grófnõ ismert dallamai, Hoffman Pál polgármester köszöntõ szavai és a képviselõ-testület karácsonyi
ajándéka az adventi készülõdésben a békesség és a szeretet
hangulatát hozta a jelenlévõk szívébe.

Karácsonyi öröm
A Tököl Szociális Helyzetének Javításáért
Alapítvány Istvánovné Dragovics Magdolna
és Baller Antalné vezetésével kedves ünnepséget rendezett a polgármesteri hivatalban.
A Papper & More Kft., mely a BV Intézet
területén mûködik Kray István ügyvezetõ, és
a tulajdonosok jóvoltából, 250.000 Ft támogatást biztosított tököli óvodások, kisiskolások ajándékozására.
Az ajándékokat átvevõ gyerekek és az
ajándékozók megható pillanatok részesei
voltak. A kft.-t képviselõ Ragó Erzsébet
jelezte, hogy a kft. vezetése felé továbbítja a
jelenlévõk örömét és köszönetét.
Az ünnepséget diákok kedves mûsora színesítette.
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Pest megyei labdarúgó utánpótlás bajnokságok
Tököl-Õrbottyán 0:0
Tököl, 50 nézõ. Vezette: Simon J. (Pauló G.)
Tököl KSK: Csókás D. 8 – Kassai A. 7, Nagy P. 7, Major D. 6
(Balogh K. 6) – Vászin P. 7, Terbel 8, Sárácz G. 7, Varga J. 8 –
Hegyi F. 6 (Rucki J. 6), Ancsók T. 7, Jakab J. 6 (Csukás K. 6.).
Edzõ: Leguthkó Gyõzõ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bag
Piliscsaba
Aszód
Bugyi
Szigetszentmárton
Õrbottyán
Délegyháza
Hévizgyörk
Szigethalom
Gyál
Gyömrõ
Iklad
Kiskunlacháza
Tököl
Maglód
Törökbálint

15
15
14
15
15
15
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
11
9
8
7
7
7
7
6
5
4
3
3
3
2
0

1
1
1
2
5
5
3
3
2
4
3
3
3
2
4
4

0
3
4
5
3
3
4
5
7
6
8
9
9
10
9
11

Tököl – Bag (0:1)
Csepel, Béke tér, 1000 nézõ. Játékvezetõ: Ihász Zs. (Dani T.,
Butkai Zs.)

Tököl KSK: Herling E. 6 – Hajecz 6, Helgert Sz. 6, Kiss Cs. 6
(Lakics L. 6 a szünetben) – Böröndi 6, Tapodi T. 6. (Radnics L. 6,
60. p) Vanczó F. 6 (Csollák P. 0, 62. p.) Nagy K. 6 – Juhász F. 6,
Simonyi G. 6. Edzõ: Leskó Zoltán.
Gól: Lakics L., ill. Hegedûs Cs. Sárga lap: Böröndi, Vanczó F.,
Helgert Sz., Lakics L., ill. Tóth P. G., Balogh J. Kiállítva: Balogh
J., a 79. percben (a második sárga lap után),
71-13
43 Szekula F. a 80. percben (a játékvezetõ
53-30
34 megsértéséért).
57-24
28
Leskó Zoltán: - Nagyon akartuk a sikert, s ez
43-22
26 görcsössé tett minket. Az idény során talán most ját48-29
26 szottunk önmagunkhoz képest a leggyengébben.
50-38
26 Úgy érzem, igazságos eredmény született. Összes37-28
24 ségében a rangadó színvonala megállta volna a
35-36
24 helyét az NB III-ban is
29-32
20
20-29
19
Tököl – Õrbottyán 1:1 (0:1)
30-59
15
Tököl, 300 nézõ. Játékvezetõ: Kristóf P.
22-46
12 (Simon J., Pauló G.)
20-47
12
Tököl KSK: Herling E. 7 – Hajecz 7., Hel27-58
11 gert Sz. 7 (Csollák P. 7, 60. p.), Geda 7 (Si32-58
10 monyi G. 7., a szünetben), Böröndi 8, Tapodi
21-46
4 T. 7 (Horváth Z. 0, 75. p.) – Juhász F. 7, Radnics L. 7. Edzõ: Leskó Zoltán. Sárga lap: Herling E., Simonyi G., Nagy László.
Nagy Béla, a Tököl elnöke: – Kissé fáradt csapat benyomását keltettük, ami meglátszott a játékunkon és az eredményen is.

Kick-box kupa
Tökölön
Nyolcadik alkalommal, 5 ország, 25 sportegyesület, több mint
200 versenyzõ részvételével sikeresen megrendezésre került a
Tököl Kick-Box Kupa.
Az eseményre közel 100 külföldi versenyzõ érkezett Horvátországból, Lengyelországból, Németországból és Szerbia-Mon-

tenegróból. A kick-box sport legjobb utánpótlásával rendelkezõ
országokból érkezõ versenyzõk jó hangulatú és színvonalas
mérkõzéseket vívtak egymással és a világ legjobbjai közé tartozó
magyar versenyzõkkel.
A versenyt rendezõ egyesületünk jó példát mutatott a sikeres
közös európai együttmûködésre. A szívélyes magyar vendégszeretet és magas szintû versenyrendezésünk jó hírét viszi országunknak és képességeinknek.
Pest Megyei Kick-Box Szövetséghez tartozó egyesületek versenyzõinek eredményei: 2 aranyérem, 5 ezüstérem, 4 bronzérem.
A versenyt meglátogatták Tököl és Szigetszentmiklós város
vezetõi, akik gratuláltak a sikeres versenyrendezéshez, és együtt
örültek az egyesület versenyzõinek eredményeihez. A késõ esti
díjátadást közös bankett zárta.
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Foltmozaik, patchwork – szószerinti fordítása – foltmû. Szülõhazája ismeretlen, történelem elõtti idõkbe vész. Az Egyesült Államokban lett belõle mozgalom és népmûvészet. Anyaga a rongy, ami megtalálható minden háztartásban.
Õsanyáink minden bizonnyal közösségekben mûvelték a foltvarrás mesterségét,
nyomon követhetjük Ázsián, Egyiptomon, Európán keresztül. Megtalálhatjuk
nyomait a piramisok falfestményein, egyszerû szegény, illetve gazdag emberek
ruházatán. Készítését sok minden motiválta az elmúlt korokban: – motiválta a
szegénység –, felfedezték hogyan lehet szükségbõl szépséget teremteni, motiválta a szép iránti vágy, a divat. Módosabb rétegnél is divatba jött a foltvarrás. Szilágyiné Gitta képes arra, hogy meglássa sokszor eldobandó, értéktelen rongyokból az alkotás lehetõségét, munkáival megajándékoz bennünket oly módon,
hogy egyedinek, különlegesnek, szépnek lássuk mindazt, amit eddig hétköznapinak, mindennaposnak láttunk. Észre sem vettük, nem fedeztük fel. Munkáiban benne van egy látásmód, ahogyan Õ lát, technika, amihez ért, gondolat,
ami az õ fejében született, és amit a kezével szinte a semmibõl megvalósított.
Gratulálunk Szilágyiné Gittának, további alkotó kedvet, egészséget kívánunk
neki.

Foltvarázs

T. A.M.E. õszi tárlat

Homolai Sándor: Üvegsakk
Takács Ica: Tisztás

Piróth Antal: Határ szélén
Vass Zsuzsa: Nyakékek
Nagy Csaba: Áttörés
Beretvás Csanád:
Leánykérõk

Barcs János

Desics Zsóka: Pirkadat

Nemes Ferenc:
Szorításban

Csollák Mihály: Eldobva

Schneider Szilvia: Manó

Tóth Maja: A lélek születése

