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Tököl ismét nagyot lépett
A tököliek nem babonásak:
március 2-án, pénteken 13 órakor vettük birtokba az egykori
szovjet laktanya helyén épült
uszodát, amelyet Hoffman Pál
polgármester adott át, aki immár tizenhetedik éve áll a korábbi hatezer-ötszázról kilencezerötszáz lakosúra duzzadt város
élén.
A város vezetése 2004-ben elhatározta: saját uszodát építünk.
Kétéves elõkészítõ periódust követõen a tettek következtek, míg
eljutottunk az átadás napjáig, az
uszoda birtokba vételéig.
A gázközmûvek eladásából jelentõs bevételre tett szert az önkormányzat, amelyet az uszoda
építésébe kívántunk befektetni.
A meglévõ összeg mellé hitelt
vettünk fel és – az önkormányzat
számára elõnytelenebb P.P.P.
programban való részvétel helyett – saját beruházásként építettük meg az uszodát. A beruházás összköltsége 330 millió
forint, ebbõl kétszázmillió hitelt kell törleszteni.
A létesítmény a volt szovjet laktanya területén épült fel. A
fõépületet egy régi, lapostetõs laktanyaépület átépítésével
alakítottuk ki, amely így számunkra – jelképes módon – a
rendszerváltás befejezését is jelenti. Mindenki büszke arra a
folyamatos átalakításra, amelyet az 1991-ben hátrahagyott
szemétdombból kiindulva, a mai napig elvégeztünk.

Hoffman Pál társaságában Kovács Ágnes,
Wladár Sándor olimpiai bajnokok és
Güttler Károly olimpiai ezüstérmes az uszoda avatásán

A nagymedence 25x8,5 méteres, a tanmedence 12x6 méteres, ezenkívül kialakítottunk egy öt méter átmérõjû, melegvizes ülõmedencét is.
A fõépületben kapnak helyet a fittnessterem mellett az öltözõk, a kiszolgálóhelyiségek valamint a szauna és masszázshelyiség is.
A tetõtérben kialakított vendégszobák 10-12 fõ részére
biztosítanak kényelmes szálláslehetõséget, elsõsorban a
testvérvárosi küldöttségek számára.
Az uszoda mûködésének költségeit és a hitelek törlesztését kommunális adóbevételekbõl és egyéb költségvetési megtakarításokból az önkormányzat garantálja.
A vízfelület hasznosítását igyekszünk minél sokoldalúbb
szolgáltatással biztosítani. Reggel hattól a közönség rendelkezésére áll az uszoda, amelyben kilenc és tizennégy óra között
az óvodai és iskolai úszásoktatásé a fõ szerep. Ezt a tevékenységet Zubor Attila, többszörös olimpikon, világbajnoki helyezett gyorsúszó koordinálja a vele kötött megállapodás értelmében.
Az uszoda avatásán Zubor Attila mellett dr. Wladár Sándor
olimpiai bajnok hátúszó, Güttler Károly kétszeres olimpiai
ezüstérmes mellúszó és Kovács Ágnes olimpiai bajnok vett
részt.
Forrás: sportforum.hu
(Uszodaavatásról további képek a 8-9. oldalon)
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33 mFt az iskolára
30 éves évfordulóját ünnepelte tavaly az Aradi úti általános iskola.
Talán ez is mozgatta a döntéshozókat, amikor az épület felújításának
költségét biztosították. Miután bizonyossá vált, hogy a felújításra és
informatikai fejlesztésre beadott pályázatot elutasították, a képviselõtestület a város költségvetésébõl igyekezett forrást teremteni a
munkákra. 2006 õszén 15 mFt-ért kapott új köntöst az épület.
Említést érdemel, hogy az épülettel való törõdés folyamatos, hiszen
korábban a régi, elkorhadt fa ajtók, ablakok cseréjére került sor.
Összességében az iskola felújítására összesen 32,9 mFt-ot (10 mFt
homlokzat, 22,9 mFt nyílászárócsere) használt fel a város.
Remélhetõleg a szép külsõ homlokzatot elkerülik a falfirkálók, s
hosszú ideig szép marad.

Temetõtakarítás
A város és a BV Intézet együttmûködésével kitakarítottuk a temetõ jelentõs részét. Tököl legrégebbi temetõjét, melybe a II. világháború elõtt temettek, az
elmúlt évtizedekben benõtte a cserje, a gaz.
Jogos igénye volt a családtagjuk sírját példaszerûen ápolóknak a temetõ rendezése. Szabó Lajos géppel, a BV emberi munkával állt neki a feladatnak. Bizony sajduló szívvel olvassuk most a régi családneveket, rakosgatjuk a kidõlt, elporladt sírköveket. Célunk, hogy a munka folytatásával teljesen rendbe tegyük a gát és a Vásártér, Lovaspálya közötti területet.
Szeretettel várom azoknak a tököli evangélikusoknak a jelentkezését, akik szívesen vesznek részt a
helyi gyülekezet megszervezésében.
Bozorády András, evangélikus lelkész
20/824-3085, 24/462-602
E-mail: bozorady.a@pr.hu,
dunaharaszti@evangelikus.hu

Új csarnoképület – Több munkahely
Hosszú elõkészületeket koronázott siker, amikor a Munkaügyi Központ 20 m
Ft-tal támogatta a tököli csökkent munkaképességûek foglalkoztatására készített pályázatot. A Nap-Hold Alapítványt teljes mértékben maga mögött érezte
a képviselõ-testület, mely döntésével területet biztosított a beruházáshoz.
A Cigjanában megtörtént a terep rendezése, s megkezdõdött az építkezés.
A beruházás várhatóan nyár közepére készül el, nyilatkozta Szabó Erzsébet, ügyvezetõ. A kb. 20-25 mFt-os munka befejezése az eddig 30 helyett
40 csökkent munkaképességû foglalkoztatását teszi lehetõvé – 2007.
júniusig a képviselõ-testület havi 100 eFt bérleti díj átvállalásával csökkenti a foglalkoztatás költségeit.

172 mFt útépítésre

Elégedettek a tököliek az új utakkal
Nagy elégedettséget váltott ki a képviselõ-testület
által lebonyolított útépítés a városban (beruházásvezetõ: Verbovszky Gyula, mûszaki ellenõr: Kölber György,
kivitelezõ: Strabag ZRt.). 11,83 km fejlesztés valósult
meg 170 mFt értékben. A város a programmal 141,32
mFt-ot biztosított, pályázati támogatásként 30,68 mFtot nyertünk el a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácstól.
A kivitelezõ Strabag ZRt. korrekt partnernek bizonyult, s határidõre, jó minõségben teljesítette a megrendelést.
Az útépítési munkák elkészültével a város belterületi útjainak 97%-a szilárd, pormentes burkolattal ellátott. A fennmaradó utcákban építési telkek kialakítása
folyamatban van, ezek beépülte után kerül sor az aszfaltburkolat kiépítésére.
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MÁRCIUS 15.

Március 15.
Vaslaki Rita egyetemista
ünnepi beszéde
Március 15. és október 23.
más-más évszakra esik, de
mindkét dátumhoz hozzákapcsolódik a
fiatalság: a tavaszi forradalomhoz a márciusi ifjak, akik a Pilvax kávéházból indultak történelmet csinálni, az októberihez pedig a pesti srác, aki haláltmegvetõ
bátorsággal harcolt a tankok ellen. Számunkra ez a két dátum már önmagában
is jelképpé vált: magukba sûrítik a forradalom, a szabadság, a nemzeti függetlenség eszméit.
1848 kora tavaszán a forradalom szele
bejárta egész Európát. Elõször Olaszországban ütötte fel a fejét, majd Párizsban
termett, aztán Németországba költözött,
s onnan a forradalmi láng elszállt, egészen Bécsig, s „Bécset is felgyújtotta”. A
szász király engedett népének, minisztereit elbocsátotta, s megengedte a sajtószabadságot.
Madridban
egyre növekedett a köznyugtalanság. Varsóban kitört a
lázadás, Prágában a forradalom. Pesten pedig március
14-én este Klauzál belügyminiszter indítványára elutasították az egyetemi ifjúság
azon kérését, hogy együtt éltessék, és bankettel ünnepeljék a francia forradalom kitörését. A bankett egyik felköszöntõje lett volna a Talpra magyar, melyet Petõfi még
március 13-án megírt.
A második pedig a királyhoz felterjesztendõ 12 pont, a Mit kíván a magyar nemzet, melyet a vacsora résztvevõi
majd aláírtak volna, és terjesztették volna a király elé. A Pilvax kávéház közvéleményi asztalánál az ifjak keserûen tárgyalták a meghátrálást. Minek óvatoskodni még?
A Pilvax is, mint minden fogadó, mint
az egész város, zsúfolásig volt a pesti
nagyvásárra feltóduló magyarokkal.
Mindenki az európai eseményekrõl beszélt, amikor 10 óra tájban egy fiatalember berohant a kávéházba, és tudtul adta
a rendkívüli hírt. Bécsben kitört a forradalom, Metternich megbukott, a nép barikádokat emel, és fegyverkezik. Általános a megdöbbenés, és mindenkiben az
fogalmazódik meg: „Mi miért tétovázunk? Cselekedni kell!” És így indult el a
pesti ifjúság egy maroknyi csapata által a
'48-as polgári forradalom.
A forradalom célja elsõsorban a szabadság, és a nemzeti függetlenség kivívása, valamint az európai mértékû fejlõdést szolgáló polgári értékek megteremtése volt. „Mit kíván a magyar nemzet?
Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Ezek voltak a sarkalatos pontok, melyeket Petõfi, Jókai, Vajda, Vasváry, Bulyovszky megfogalmazott a 12 pontban.
A '48-as forradalomra emlékezve, hõseinek emlékmûve elõtt, a mai magyar

ifjúságban megfogalmazódik a kérdés:
Nekünk, 21. századi európai és magyar
fiataloknak, mit jelent a béke a szabadság és az egyetértés.
Mit jelenthet a béke? Csak azt, hogy
nincs az országban háború? De háború
van, mert állig felfegyverzett rendõrök
õrzik a nemzeti ünnepet és arra lesnek,
hogy kinek nem megfelelõ a zászlója
vagy akár nézése.
Mit jelenthet a szabadság? Csak azt,
hogy szabadon ünnepelhetünk vidéken
egy wellnesközpontban, vagy netán elmehetünk külföldre a nemzeti ünnepen? Nem, a szabadságnak azt kellene
jelentenie, hogy szabadon hajthassunk
fejet Kossuth szobra elõtt, és ne vegye
körbe vaskordon az ország házát, és két
legnagyobb nemzeti hõsünk szobrát.
Hogy a megemlékezés virágait ne kelljen
a villamossínekre tenni.
Mit jelenhet az egyetértés? Jó lenne,
ha e hazában mindenki
egyetértene abban, hogy
Magyarországon a legfontosabb feladat minden magyar
számára, hogy elsõsorban
magyarnak kell lenni, a magyar hazát kell szolgálni, a
magyar hazát kell szeretni,
minden nemzeti ünnepet
egyformán kell tisztelni, és
csak ezután lehetünk hívei
egy pártnak, egy eszmének.
Sem származás, sem vallás
ne tegyen különbözõvé egy
magyart sem.
Nem lehetünk közömbösek! Mert ha
közömbösek vagyunk múltunk iránt, elveszthetjük önbecsülésünket, tartásunkat, és végsõ soron jövõnket is. Mert a
közömbös viselkedéssel megcsúfoljuk
mindazokat az értékeket, melyekben a
'48-as hõsök hittek. Ha közömbösek vagyunk, nem vagyunk méltók arra, hogy
abban éljünk, amit a márciusi ifjak örökségül hagytak nekünk.
Mit tehetünk mi, 21. századi magyar
fiatalok, és minden magyar? Csak egyszerûen fogadjuk meg Petõfi szavait:
„Talpra magyar!” Álljunk ki az örökül
kapott eszmék mellett, és legyünk minden erõnkkel azon, – mindenki a saját
hivatásában – hogy megvalósítsuk, amit
a márciusi ifjak oly egyszerûen fogalmaztak meg: „Legyen béke, szabadság és
egyetértés!” Végre emeljük föl fejünket,
és legyünk büszkék, legyünk büszke magyarok! Hiszen az évszázadok alatt oly
sok megpróbáltatás után, ahogy Vörösmarty mondja nekünk: „Megfogyva bár,
de törve nem, él nemzet e hazán!”
Élhet a nemzet, megmaradhat, mert
ahogyan Szent István, Nagy Lajos, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth és a márciusi ifjak mindennél fontosabbnak tartották
Magyarország sorsát. Nekünk is legyen
ez a cselekvõ hazaszeretet az útmutatónk! Hiszen nehéz feladat magyarnak
lenni, de nem lehetetlen!
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1848. március 15. 159 éve a forradalom és a szabadságharc jelképe.
A forradalom eldöntött egy hosszú
és éles küzdelmet. A magyar nemesi
elit nemzeti elkötelezettségbõl, kényszer nélkül erkölcsi meggyõzõdésbõl
jogot akart adni a népnek.
1848 egyszerre a reformkor szellemi és erkölcsi forradalma és a szabadságért folytatott harc. Sokszor el
akarták venni ezt az ünnepet tõlünk.
Mégis akarnunk kell, hogy ez legyen
a példa a mai Magyarországon.
Akkor is, most is békés túlélésre
berendezkedett nemzet élt e hazában.
Csakhogy míg egykor a magyar
nemesség elitje saját anyagi helyzetét
kockáztatva lemondott nemesi elõjogairól, addig az elmúlt 20 év átalakítói, a kommunista diktatúra felbomlását, felszámolását saját helyzetük
erõsítésére, saját gyarapodásukra
használták.
Míg 1848 után a magyar nemesség
helyzete megromlott, nálunk a hatalom régi birtokosai meggazdagodtak.
Egymás között osztották fel és szerezték meg az ország vagyonát.
1848-ban egy csodálatos történelmi kor, a reformkor végén társadalmi
igazságosságra törekedtek.
Új politikai közösséget egy minden magyart összefogó nemzetet
hoztak létre.
Ma igazságtalanságban élünk!
Nincs valódi közösség, nincs erõs
nemzet.
Nincs rend és mérték.
Hazugság van és értelmüket vesztett szavak vannak.
A lopás – reform
A csõd – siker
A hanyatlás – fejlõdés
A terror – demokrácia
1948 üzenete, hogy nem szabad,
nem lehet hazugságban élni. Szembe
kell fordulnunk. Számon kell kérni
azt, aki a haza, a nemzet, a család és
a hitünk ellen beszél és tesz.
Helyre kell állítani a szavak értelmét és meg kell fékezni azt, aki viszályt kelt és gyûlölködést.
Mi 16 éve hiszünk és élünk a személyes felelõsségvállalás igazságában.
Itt is vannak, akik fenyegetõznek,
akik azt szeretnék, ha félnénk.
De az igazság kérlelhetetlen törvény, ezért miként a szüleink, nagyszüleink, mi sem félünk.
Mércét találunk 1848-ban. Petõfihez, Kossuthoz, Széchenyihez mérjük magunkat és számíthatunk erõt
adó példájára.
Hoffman Pál polgármester
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Egy igazi otthon
Negyedik éve vagyok a Nyírfaliget
Otthon lakója. Örülök, hogy már otthonomnak is érzem ezt a szép környezetû,
tágas, mutatós épületet.
„Hazamegyek” – mondom, ha távol tartózkodom. „Itthon vagyok„ – gondolom
boldogan, amikor belépek kedves szobámba, ismerõs bútoraim, könyveim közé. (A
szobához mellékhelyiség is tartozik).

nainkban. Ezt a szolgáltatást nem mindenki veszi igénybe, a helyi mosodai
szolgáltatásokhoz hasonlóan.
Karbantartónk segít a berendezéseknél, a lakásokban kijavítja a kisebb-nagyobb hibákat. Nyáron rendben tartja a
kertet és a nagy udvart.
Tágas tornaszobánkban felügyelet
mellett, szakszerû irányítással tornázha-

Nyírfaliget Idõsotthon
Miért jó itt? Ez a megvásárolt lakrész
védelmet, biztonságot nyújt. Nappal és
éjjel nõvérek vigyáznak, ha baj van segítenek, gyógyítanak, ápolnak. Hetente
kétszer orvos jár hozzánk, recepteket ír
fel, tanácsot ad. Ellátja a betegeket. Ha
szükséges szakrendelõbe, kórházba küld.
A gyógyszereket a fõnõvér vagy az intézményvezetõ szerzi be és osztja szét a különbözõ betegségekben szenvedõknek.
Az intézet gépkocsivezetõje szinte naponta szállítja a gyenge, elesett embereket kivizsgálásra, gyógykezelésre. Gyakran kíséri el a beteget a fõnõvér, vagy az
éppen szolgálatban lévõ nõvér.
Helyben fõznek, két szakácsnõ, egymást váltva készíti az ízletes, finom ebédeket. Két-két felszolgáló segít a fõzésnél, aztán fürgén, mosolyogva hozza –
szépen megterített asztalunkhoz – a kétfogásos, bõséges ételt. Reggel és este, a
reggelit és vacsorát. Sokféle diétás étel
készül itt: cukrosoknak, epéseknek, gyomorfekélyeseknek, liszt- és tejérzékenyeknek. Ezt a szerteágazó munkát a
szakácsnõk és társaik nagy-nagy türelemmel, szeretettel végzik.
A takarítónõk munkája nyomán a szobák, elõterek és folyosók ragyognak a
tisztaságtól. Hetente egyszer egy takarítónõ (mindig ugyanaz) rendet tesz ottho-

tunk hetente kétszer. A tornázás egyénileg is megengedett.
Hetente két alkalommal jár hozzánk
(bibliai történetet, igét magyarázó) lelkipásztor. Egyik nap a református, másik

nap a római katolikus hívek kérésére.
Minden vasárnap az intézmény költségén gépkocsi szállítja templomba a hívõ
egyháztagokat. Személyek részére, hetente két alkalommal gépkocsivezetõnk
bevásárol: gyógyvizeket, gyümölcsöt,
édességet.
Mindez a tulajdonos és a vezetõk tudtával, beleegyezésével történik.
Egyik önzetlen lakótársunk közremûködésének
köszönhetõen lakásunk
mindig kellemes, meleg.
Ha bármikor keletkezik
mûszaki hiba, társunk
azonnal rendelkezésre áll,
kijavítja, vagy kijavíttatja
a hibát.
Azt hiszem, hogy a leírtak híven tükrözik az otthonban folyó életet.
Valamennyien hálásak
lehetünk az intézmény
tulajdonosának, dr. Ahmed Jawednek, aki a különbözõ intézkedéseket
meghozta, jóváhagyta...
Tette ezt a bentlakók, a
mi érdekünkben. A vezetõ jóindulatú irányítása is
bennünket segít.
Összességében: tulajdonos, vezetõk, beosztottak egyformán
értünk dolgoznak, fáradnak. Becsületes,
lelkiismeretes munkájuk biztonságunk
garanciája.
Tököl, 2007. február 20.
Thurzai Lajosné
nyugdíjas tanárnõ

SIKERES, VIDÁM GYERMEKNAP
Ezúton szeretnénk még egyszer elnézést kérni a „késésért” mindazon támogatónktól, akik hozzájárultak a sikeres, vidám gyermeknap létrejöttéhez. Szeretnénk
köszönetet mondani felajánlásukért, ami nélkül a tököli iskolásoknak nem tudtunk volna ilyen felejthetetlen élményt szerezni. Idén is szeretnénk a gyerekeknek
kedveskedni. Szívesen vennénk és megköszönnénk támogatásukat, amennyiben
ez lehetséges.
Támogatóink voltak: Hoffman Pál polgármester, Giczi Miklós iskolaigazgató,
GAMESZ, Sportcsarnok, Tököli Általános Iskola, Mc Donalds Tresser Zoltán, CBA
Tomicsek János, Unitrans Sovány András, Ersto Máthé Bálint, Piroth, 2001 Kft. Mészáros, Fitting Ker Takács Zoltán, Plausin Flórián, PB Motor, Tóth Lajos Horgászbolt,
Magyarics László, Radnics Antal, Guthné Schneider Mária, Ziti Fagyizó, Tuti Étterem, Volánbusz, OPUS-ISO Opre Attila, Manus Bt., Szegesdi Eszter kerékpárüzlet,
Aranykos Patika, Bednanics István, Kirchner József, Polyák Anna, MÉH Csépi út, Ági
Mónika, Beton Epag, Petõ ABC, Csepelszigeti Ferenc, Póka Angéla, Kõvári András,
Czirkó Ferenc, Plébánia hivatal, Gergényi Erzsébet virágüzlet, Szegesdi Gábor, VillBer Villamossági Szaküzlet Kovácsy György, Vukov István, Marton Zoltán papírüzlet,
Ágics Péter papírüzlet, Benkovics János Kokó, Tücsök és Bogár, Virágüzlet Csépi út,
Barits László Gazdabolt, Zsoldos Zöldségház, Török Csaba Zöldségüzlet, Hamar István, Nagy Pál Horgászcikk, Auchan Áruház Szigetszentmiklós, Fehérház Csurcsia
Márta, Rozi Büfé Hujber Lajosné, Fikotex, Takács Imre, Füle Sándor, Csurcsia Imre,
Csekom Bt.
Köszönet még a Tököli Általános Iskola pedagógusainak és dolgozóinak, hogy önzetlenül segítettek a szervezõknek.
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ÖNKORMÁNYZAT

2007. évi költségvetés
Kiadások intézményenként
1.Polgármesteri Hivatal összesen

2006.évi várható
1 030 210

2.GAMESZ és intézményei összesen
2.1.GAMESZ összesen
2.2. Óvodák összesen
2.2.1.Hagyományõrzõ Óvoda összesen
2.2.2. Horvát Óvoda összesen
2.2.3. Napsugár Óvoda összesen
2.2.4. Szivárvány Óvoda összesen
2.3. Iskola összesen
2.3.1. Általános Iskola (nappali oktatás)
2.3.2. Általános Iskola (felnõttoktatás)
2.4.Gyermekjóléti Szolgálat összesen
2.5. Bölcsõde összesen
2.6. Mûvelõdési Központ és Könyvtár összesen
2.7. Sportcsarnok összesen
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

SZÁMOK
1-1 mFt támogatást adott a képviselõ-testület a Mentõalapítványnak, a rendõrkapitányságnak, a katolikus és református egyháznak, s a mûvészeti iskolának.
1,4 mFt támogatást adott a képviselõtestület a tûzoltóságnak.
8 mFt garanciát vállalt a képviselõ-testület a Summerfest Táncfesztivál költségeire. Ebbõl 4 mFt-ot a város költségvetésébõl biztosít, legalább 4 mFtot pályázati úton kívánunk elnyerni.
16 mFt az az összeg, amelyet a BV-tõl vár
az önkormányzat az intézményben
folyó felnõttoktatás költségeinek kiegészítésére.
1,8 mFt támogatást biztosít a képviselõtestület a Polgárõrség feladatainak ellátására, a megemelt összeggel egy új
gépjármû megvásárlását segíti elõ a
testület.
1,2 mFt összeget fizetett a biztosító az
õsszel elrabolt önkormányzati étkezést biztosító autó miatti kártérítésért.
3,5 mFt a kilátásba helyezett 10 mFt helyett ebbõl oldotta meg a képviselõtestület a Vörös Péter és a Mûvelõdési Központ közötti zajproblémát. A
hangfogó kerítés a bírósági döntésnek megfelelõen elkészült.
23,6 mFt utólagos pályázati támogatást
kapott a város a 170 mFt-os útépítési
program megvalósításához.

2007.évi elõirányzat
444 088

770 686
186 490
168 282
33 893
25 870
37 188
71 331
310 433
286 854
23 579
14 015
17 719
48 454
25 293

710 498
159 867
161 241
33 201
25 632
35 358
67 050
297 838
270 592
27 246
9 367
17 711
41 964
22 510

1 800 896

1 154 586

Pályázati tervek
Gyorsított tempóban folynak az elõkészületek az önkormányzatok számára
meghirdetett pályázatok beadására.
Meglévõ tervekkel tudunk pályázni a Szivárvány Óvoda felújítására, felszereléseinek cseréjére, s az útépítés folytatására. Városközpont revitalizációs pályázat
összeállításáról, elõkészítésérõl dönt márciusban a képviselõ-testület. Az engedélyes terveket megelõzõen Megvalósíthatósági tanulmány készül.
A régi falu belsõ lehatárolása után (melynek legalább 5000 lakost kell érintenie) az intézményi és közterület fejlesztési feladatok részletes kidolgozására kerül sor. Hasonló programmal kívánunk pályázni a volt orosz lakótelep rehabilitációt felgyorsítva. Várjuk a pályázati kiírásokat az alternatív energiaprogram, a
közigazgatás fejlesztése, s az ifjúsági és sportélet erõsítésére vonatkozóan.

Elutasított pályázat
a fittnes és erõsítõterem eszközeire
4 mFt-os pályázatot állított össze a Polgármesteri Hivatal által megbízott cég, melylyel a sokat reklámozott Leader programból szerettünk volna támogatást nyerni.
A hosszadalmas elõkészítõ munka nem járt sikerrel. Tököl nem kapta meg a
kért 2 mFt-ot (2 mFt saját forrást vállaltunk volna), így az erõsítõ és fittnessterem
berendezése elhúzódik. Kíváncsian várjuk, a kistérségbõl kik lesznek a szerencsés
nyertesek.

OLLÉ Program
Tököl is megtette igénybejelentését. OLLÉ Program néven új sportpálya-fejlesztési akciót terveznek. A különbözõ méretû mûfüves labdarúgópályák megvalósítása vállalkozás befektetésbõl valósulhatnak meg, s az önkormányzatok
10 éves törlesztéssel válhatnak a pályák tulajdonosaivá.
Országosan mintegy 170 település jelentette be, egyelõre kötelezettségvállalás nélküli igényét, az akcióban való részvételre. Az utánpótlás, és gyermeksport körülményeit szívén viselõk reménykednek, hogy a pályázat végsõ formájában is elõnyös marad, s a város nem jár úgy, mint az uszodai PPP programmal, amelybõl óriási költségei miatt ki kellett szállni.
Nagy Béla sportköri elnök és Török Csaba kiváló labdarúgónk – aki most
már a gyereklabdarúgók pályáját egyengeti – véleménye szerint csak egy sikeres sportpályafejlesztés eredményezheti a diáklabdarúgás fellendülését.
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KÖZÉLET

Tököl Város Képviselõ-testülete, a helyi önszervezõdõ közösségek
2007. évi támogatására az alábbi pályázatot teszi közzé

P Á LY Á Z AT I K I Í R Á S
Tököl Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot, hirdet a helyi önszervezõdõ
közösségek anyagi támogatására vissza
nem térítendõ támogatás formájában.
A pályázaton részt vehetnek, és pénzügyi
támogatáshoz juthatnak
– bejegyzett egyházak, jogi személyiséggel
rendelkezõ társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok, amelyek
mûködési területe Tököl város, regisztrált tagságuk és pontos tagnyilvántartásuk van, valamint üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytatnak (továbbiakban
együtt bejegyzett szervezet),
– nem bejegyzett szervezetek azok a nemzetiségi, gyermek és/vagy ifjúsági csoportok, melyek tagjai tököli lakosok és
tevékenységüket tököli székhelyû jogi
személyiséggel rendelkezõ szervek (pl.
önkormányzati költségvetési szervek),
vagyis háttérszervezetek segítségével
végzik (a továbbiakban közösségek).
A pályázatban fel kell tüntetni a bejegyzett szervezet/közösség
– célját, mûködési bázisát, a tevékenységükkel érintettek körét (pl. társadalmi
rétegzõdés, létszám),
– a tevékenységének tartalmát, idõtartamát,
– támogatás felhasználási célját,
– általuk kért támogatás összegét,
– elszámolás módjára vonatkozó kérését
(melynek hiányában csak a számlával elszámolt támogatás fogadható el),
– képviseletére jogosult személyt (aki késõbb a megállapodás megkötésére és az
elszámolásra is felhatalmazással bír),
– bankszámlaszámát.
A pályázathoz csatolni kell:
– a bírósági bejegyzés másolatát, bankszámlaszámát, ha bejegyzett szervezet a
pályázat benyújtója
– a tervezett felhasználási cél megvalósítási költségtervezetét (megjelölve a teljes
költséget feladatonként – részfeladatonként, a saját forrásokat, és a már elnyert
egyéb támogatásokat.)
– a támogatás átutalását befogadó háttérintézménnyel kötött megállapodást,
melyben a háttérintézmény bankszámlaszáma is szerepel.
A pályázat beküldési határideje: a Tököli Tükörben való megjelenéstõl számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálása során elõnyben részesül az a szervezet, közösség, amely állami,
önkormányzati támogatásban nem részesül, nincs szponzori tevékenysége és a támogatás felhasználási célja kapcsolódik az
önkormányzati feladatok bármelyikéhez.
A pályázatok elbírálásának határideje: a
benyújtástól számított 30 napon belül, az
elbírálásról, a támogatások odaítélésérõl a
Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási, Mûvelõdési és Sport Bizottságok javaslata alapján a Képviselõ-testület dönt.
Figyelem! A vissza nem térítendõ támogatások felhasználásáról és elszámolásáról

szóló megállapodás megkötésérõl és a
megállapodás aláírását követõ 30 napon
belüli átutalásról a GAMESZ (2316 Tököl,
Fõ út 117.) gondoskodik. Az odaítélt öszszeggel minden esetben el kell számolni. A
2007. évi támogatás pénzügyi elszámolási,
valamint beszámolási határideje: 2008. január 31. Az el nem számolt összeget vissza
kell téríteni. Azok a közösségeket melyek

elszámolási és beszámolási kötelezettségüknek a megjelölt határidõre nem tesznek eleget a 2008. évi támogatási lehetõségekbõl kizárják magukat.
Bõvebb felvilágosítást az 520-900 telefonszámon lehet kérni, Bagyó Mártonnétól.
Határidõ: a kiírásban szereplõ elszámolási határidõn belül folyamatos

Anyakönyvi Hírek
Házasságkötések:
Horváth Ferenc és Spivák Emese
2006. 11. 25.
Duhony János és Csuti Éva
2006. 11. 25.
Muszev Dimitrov Dancso és
Ásin Magdolna
2006. 12. 22.
Hoffmann Pál és Nagy Judit
2006. 12. 22.
Kassai Attila és Biró Mónika
2007. 02. 17.
Herzberg Zoltán és Danó Erika Mária
2007. 03. 03.
Szilágyi István Richárd
és Busai Krisztina
2007. 03. 24.

Születések:
2006. november, december, 2007.
január, február, március
Plézer Panna Zselyke
2006. november 12.
Darók Zsófia Krisztina
2006. november 14.
Sipos Marcell István
2006. november 23.
Farkas Anita Cintia
2006. december 1.
Blaha Bogdán Antal
2006. december 4.
Zsivnovszki Lili
2006. december 8.
Lõrincz Bálint Huba
2006.december 19.
Horváth Krisztina Anna
2006. december 26.
Bulyáki Lajos Krisztián
2007.január 05.
Hegedûs Hanna Dóra
2007.január 09.
Liber Dominika Anna
2007.január 23.
Kravecz Koppány Zoltán
2007. január 24.
Czuri Hella Tamara
2007. február 01.

Zsarnai Zsombor Mihály
2007. február 05.
Lõrincz Klára Liliána
2007. február 16.
Ráckevei Károly
2007. február 18.
Soós Dorina Julianna
2007. február 23.
Teichter Giorgio Enzo
2007. március 04.
Gergényi Csenge Éva
2007. március 12.
Nánási András Levente
2007. március 13.
Erdei Fruzsina
2007. március 16.

Halálesetek:
Tátrai Antal
élt (80) évet
Firnigel Ferenc
élt (86) évet
Hamar Istvánné
élt (57) évet
Benya Sándor
élt (81) évet
Raffer Sándorné
élt (91) évet
Sámson Lajos Gyuláné élt (87) évet
Szabó Piroska
élt (71) évet
Halmosi János Ferencné élt (57) évet
Juhász Gézáné
élt (87) évet
Szõke Sándor
élt (83) évet
Vukov Jeromos
élt (81) évet
Szekeres Nándorné
élt (79) évet
Kristóf Gyuláné
élt (70) évet
Istvánov János
élt (83) évet
Zimonyi Antal
élt (80) évet
Krémó Márk
élt (89) évet
Csvórics Antalné
élt (85) évet
Molnár Dezsõné
élt (88) évet
Hajdu János
élt (68) évet
Varga Istvánné
élt (88) évet
Ági Jánosné
élt (84) évet
Áschin Mihályné
élt (88) évet
Fenyves Pálné
éltb (85) évet
Bleszity István
élt (84) évet
Révai Frigyesné
élt (83) évet
Firnigel Márk
élt (21) évet
Kecskés László
élt (58) évet
Molnár Istvánné
élt (73) évet
Szász Lászlóné
élt (71) évet
Drahota Jánosné
élt (74) évet
Szûcs Mihály
élt (88) évet
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Elhunyt
Puskás Ferenc és Nagy Gáspár
Az elmúlt hónapokban szinte az
egész ország gyászolta a legismertebb magyar labdarúgót, Puskás Ferencet. „Öcsi bácsi” Magyarországra
történõ hazatelepülése után nagy
lendülettel segítette a magyar foci
felemelkedését.
Életének ebben a szakaszában két
tököli jelentõségû esemény volt. Szövetségi kapitányként nála lett válogatott Hamar István, a kiváló tököli
labdarúgó. Emlékezetes az írországi 4:2 gyõzelem,
melyen a kapitány Puskás Ferenc bizalmát Hamar két
góllal hálálta meg. Sokak máig tartó élménye Puskás
Ferenc tököli látogatása.

Nagy Gáspár költõt alig több mint 50 évesen
ragadta el a halál. Nagy Gáspár a legszókimondóbb,
legbátrabb magyar költõk közül való volt. Száraz László
plébános úrral való barátsága révén egy tököli,
október 23-ai ünnepségen ismerkedtünk meg személyesen.
Megemlékezésként az egyik legismertebb versét közöljük, melyet a
Kádár-rendszerben írt. Akkor, amikor
azok, akik ma Nagy Imre örökösének
mondják magukat, börtönnel fenyegették a költõt. Csak mert ahogy a
versben látjuk, a verssorok betûi Nagy
Imre monogramját adták ki.

Nagy Gáspár:

Öröknyár
(Elmúltam kilenc éves)
a sír
NIncs sehol
a sír
a test

a gyilkosok
se I T T
NIncs sehol

a test
a csont
NIncs sehol
a csont

se O T T
a gyilkosok

(p. s.)
egyszer majd el kell temetNI
és nekünk nem szabad feledNI
a gyilkosokat néven nevezNI!
(1983)

„Sikerülni fog, mert
sikerülnie kell”
Idén elõször 2007. április 14-én Tökölön került megrendezésre a
XVI. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó Pest Megyei bemutatója.
A rendezvényen 19 színjátszó csoport mutatkozott be színvonalas
és izgalmas produkciókkal. Az elõadások 8.30-tól 18 óráig tartottak.
A program a minõsítések kiosztásával, a rendezõk szakmai megbeszélésével ill. táncházzal, kézmûves foglalkozással folytatódott. 310
gyermeket és 40 pedagógust láttunk vendégül, ill. a húsvét utáni fehérvasárnap szokását követve 19 komatállal barátainkká fogadtuk
õket. A találkozót a Tököli Általános Iskola, a Szárny-nyitogató
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Tököli Mûvelõdési Központ közremûködésével a Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Pest Megyei
Közmûvelõdési Intézet szervezte. A résztvevõ gyermekek számára
meghatározó élményt jelentõ nap jó hangulatban zajlott, ez nagymértékben köszönhetõ a 35 tököli pedagógus és 80 tököli diák áldozatos munkájának, meleg vendégszeretetének, egész napos gondoskodó figyelmének, valamint a tököli szülõk, vállalkozók, közéleti személyiségek támogatásának. Örömmel tölt el valamennyiünket,
hogy sikerült egy újabb értékes hagyományt elindítani, s egy soksok szeretetet felszabadító pillanatot varázsolnunk ebbe a kultúraés mûvelõdésmegrontó világba.
Matula Tünde
A hagyományokhoz híven az idõskorú személyeknek
(61 éves nõk és 62
éves férfiak) az
idei évben is karácsonyi mûsorral és
ajándékkal kedveskedett az önkormányzat.
A mûsorban Póka Angéla, Bocskor Bíborka
és Jessy elõadómûvészek léptek fel. Elsõ ízben köszöntötték az
esemény legidõsebb
résztvevõjét, Szõke Mátyásné, Anna nénit,
akinek ezúton is jó
egészséget és hosszú
életet kívánunk !
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USZODAAVATÁS

Tököl ismét

Hoffman Pál polgármester az uszoda építõit méltatja

Sárácz Aranka köszönti a megnyitó résztvevõit

Tököli érdeklõdõk az ünnepségen

H2O Szinkronúszó Egyesület látványos vízishow mûsora

Azt szokták mondani, hogy minden épületnek története van. Így van ez itt
is, ahol állunk, hiszen az uszodaépület része a volt szovjet parancsnoki épület. A mellettünk lévõ úton jött 1956-ban a Maléter küldöttség Tökölre, és
Maléter Pált a mögöttünk lévõ épületben fogták el. Így tehát egy kicsit mindannyian részesei vagyunk a történelemnek ebben az épületben.
A múlt és jövõ kapcsolódik össze itt a Maléter küldöttség történelmi szerepét és a város úszni vágyó fiataljait látva.
17 éve célunk, hogy Tökölt egy jó hírû, erõs településsé tegyük. Ebben a
hosszú folyamatban visszaadtuk az embereknek a földjeiket, munkahelyeket
teremtettünk a megszûnõ gyárakból kikerülõknek. Ezer lakást, óvodát, iskolát, sportcsarnokot, gyerektábort építettünk. Dolgoztunk azért, hogy Tököl
egy kényelmes, biztonságos, európai szintû kisváros legyen.
Néhány éve Orbán Viktor Tökölön volt, azt kérdezte tõlem, mit kapott a
város a kormánytól. Azt válaszolhattam, hogy mi nem épületeket és pénzt
kaptunk, hanem reményt és önbizalmat, aztán késõbb pénzt is, mert megkaptuk a gázközmû-vagyon értékét 130 millió forintot.
Tököl történetének fontos állomása, hogy egy romos szovjet laktanyaépület átalakításával, és bõvítésével szép, modern uszoda épült. Meg szokták kérdezni, hogyan sikerült ez az alig másfél-milliárdos városi költségvetésbõl. És
meg szokták kérdezni azt is, hogy a kevés pénzünket miért erre költjük. A válaszom az, mert mindannyian így akarjuk. Azt akarjuk, hogy a tököliek jól
érezzék magukat. Hogy a fiatalok ne eljárjanak a városból, ha pihenni és szórakozni vágynak, és az idõsek se maradjanak otthon, hogy kényelmesen európai módon lehessen élni Tökölön.
A közösség életében fontos és hasznos ez a beruházás, és közös a siker.
Márai fogalmazza meg egy mondatában, hogy „az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem türelemjáték.”
2006-ban kezdtük az építkezést, és nyolc hónap alatt épült meg a 330 mFtos kis csoda, de 1994 óta, a Sportcsarnok átadása óta készültünk erre. Fontos
és hasznos ez a beruházás számunkra, és közös a siker. Az eredményt felkészült csapat kitartó munkával, sok ötlettel és persze szerencsével érte el. Sajnos elmaradt a beígért állami támogatás, kedvezõtlenné vált a számunkra kínált program, saját forrásból kellett megvalósítani a beruházást. Sok gondot
kellett legyõzni, amíg eljutottunk a mai naphoz. Egy polgármester vagy a
képviselõ-testület nem vállalkozó, aki azonnal dönthet arról, mit gyárt, kivel
köt üzletet. Mi hétrõl hétre, évrõl évre rakosgattuk egymásra a téglát. Tanulmánytervet és végleges tervet készíttettünk, hónapokig mérlegeltük egy lízing konstrukció és a PPP program lehetõségeit, s végül döntöttünk, saját
forrásból építkezünk.
Ez az épület, de az egész lakótelep nemcsak valóságosan létezik számunkra, hanem jelkép is. Ez az épület a volt a szovjet csapatok távozása utáni szabadság jelképe és a sikeres tököli rendszerváltoztatás bizonyítéka. Kezdetektõl azt akartuk, hogy Tökölön erõs nemzeti érzelmû, vallásos lokálpatrióta
közösség éljen, európai életkörülmények között. Meggyõzõdésem, hogy ez
az uszoda erõsíti a közösség életét, mert az itt látható medencék, a szaunák,
az erõsítõterem, fittness és masszázs helyiségek, a vendégszobák sok lehetõséget adnak a fiatalok találkozására, és a közösségi élet erõsítésére.
Nagy öröm számunkra, hogy átadhatjuk a városnak a létesítményt, hogy
sok embernek szerzünk örömöt. Jó látni a fiatalok érdeklõdését, és várakozását. De nem mi lennénk, ha már most nem a további fejlesztési lehetõsége-

Hoffman Pál Zubor Attilának köszöni meg az
uszodaépítéshoz nyújtott segítségét

Földi Zsuzsanna, az ÁN
József, Szigetszentm

Tököli Tükör
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nagyot lépett
ken gondolkodnánk. Strand-, foci-, kézi- és röplabdapályák kialakítása, a
környezet rendezése, és távolabbi célként egy szabadtéri medence megépítése jár a fejünkben.
Szeretnék köszönetet mondani a Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti
ZRt.-nek, aki rendkívül korrekt partner volt, és igényes, szép munkát végzett.
Szabó Lajos tulajdonosnak, aki a távolból kísérte figyelemmel a beruházást,
Varga Józsefnek és Végh Lajosnak, akik a mindennapi munkát vezényelték.
Jó volt velük dolgozni, mert érezhetõ volt a szakmai felkészültség és az igényesség.
Köszönet jár
– Sipiczki Zoltánnak, aki mûszaki ellenõrként vigyázta az építkezést.
– A Forma Tervezõ és Fõvállalkozó Rt.-nek, Jankovics Tibornak a szép tervekért.
– a közbeszerzést lebonyolító Takta-Osi cégnek, Joó Sándornak.
– a tököli TVCS Kht vezetõjének Nagy Bélának, továbbá azoknak, akik az
üzemeltetéshez szükséges munkákat végezték (ÁNTSZ, TIGÁZ, ELMÜ, Szigetcsép Polgármesteri Hivatala, ERSTO Kft. ügyvezetõje Máthé Bálint, Tûzoltóság).
– a Tököli Polgármesteri Hivatalból a beruházással foglalkozók munkájáért:
dr. Bekk Máriának, Ércesné Beck Anikónak, Szummer Józsefnének.
– valamint Bardócz Kálmánnak, az uszoda közbeszerzését bonyolító bizottság elnökének.
– Tasnádi Ferenc alvállalkozónak, aki a helyi vállalkozókat fogta össze. Koncsár Örs, Bognár Zoltán és a többiek bizonyították, mesterei szakmájuknak.
– A Mûvészeti Iskola gyerekeinek segítségét, akik a képeket készítették, és
Illés Márta festõmûvésznõ látványos képeit.
– Köszönöm Ráckevei Árpád és Hamar István segítségét, akik a szép növényeket adták.
Külön köszönöm és kiemelem Csurcsia Pál munkáját, aki két éve az uszodaberuházás önkormányzati felelõse. Az utóbbi hónapokban idõt nem kímélve dolgozott a beruházás sikeréért. Lelkes volt és odaadó, remélem, mint
az uszoda vezetõje még sokáig lesz öröme munkájában.
A szalag átvágásával átadjuk az uszodát a város úsznivágyóinak.
(Hoffman Pál polgármester megnyitóbeszéde)

A nagymedence impozáns látványa

A pezsgõfürdõ és a gyermekmedence

Uszoda „keretben”
Csurcsia Pál, az uszoda vezetõje

NTSZ vezetõje és Szabó
iklós polgármestere

Szilágyi János és Bednanics István
a fogadáson

A napkollektorok, melyektõl jelentõs megtakarítást
várunk.
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Jól halad az Egészségközpont kialakítása
A képviselõ-testület
és a Dunagép Rt.
közötti megállapodásnak megfelelõen halad
az új egészségközpont
kialakítása. A Fõ úti
beruházás a járókelõk
szeme láttára alakul szocreál dobozból
modern, szép épületté.
Várhatóan májusra készül el a komplexum, melynek alsó szintjén helyezzük el a
gyermekorvosi, háziorvosi rendelõket. Ide
terveztük a Központi Ügyelet kialakítását
is, de a létrehozás közel 20 mFt, és a
mûködtetés kb 15-18 mFt költségei miatt
erre más elképzeléseket is meg akar
ismerni a testület. Más, szomszédos
településekhez csatlakozva jelentõs költségmegtakarítás érhetõ el úgy, hogy a
betegellátás színvonala nem csökken.
A helyszín felszabadulása nyomán vizsgálható lenne a fogorvosi rendelés áthelyezése is.

Energiatakarékosság

Mûanyag ajtók, ablakok, napkollektorok az uszodán. A Piroth Kft. kifogásta-

Sikeres
ingatlanfejlesztés
Beköltöztek az elsõ lakók. A képviselõ-testület 36 építési telek közmûvesítését, értékesítését tervezte a korábbi években.

lanul teljesítette a város megrendelését az
óvodai nyílászárók cseréjére vonatkozóan. Az új mûanyag ablakok és ajtók
beállítása nemcsak szebbé tette az intézményeket, hanem reményeink szerint
jelentõs energiamegtakarítást is eredményez. Miután az iskolában 2005-ben
elkészült a munka, az oktatási intézményekben 100%-os a nyílászárócsere. Az új
portálok elnyerték a szülõk és a gyerekek
tetszését is, reméljük, az energiaszámlák
a vezetõknek hoznak örömöt.

Isten segítségével
Sokan olvassák mindennap a tököli Fõ
úton elhaladók közül azt a hírt, amely az
épülõ református templom homlokzati részén kifüggesztve áll. Örömöt és hálaadást
tesz közzé ez az egyszerû mondat: örülünk
annak, hogy szép összefogással, a helyi önkormányzat támogatásával és jelentõs egyházi segítséggel folytatni tudtuk az esztendõkig mozdulatlan építkezést. S már kirajzolódni látszik a város egyik szép része is a
Városháza közelében: az Egészségház, a
CBA és a templom minden bizonnyal elnyeri majd a Tökölre látogatók és az itt
élõk tetszését is. Hálát adunk azért, hogy
Isten segítségével a toronysüveget is helyére emelhetjük majd
május
hónapban.
Hálát adunk azokért
az adományokért is,
amit kedves adakozó
testvéreink juttattak a
Takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra (Református
Egyház 65000032
11000712), de minden érdeklõdõ kér-

Tököli Tükör

dést és bátorító szót hálás szívvel fogadunk, hiszen mindezek szeretetrõl és törõdésrõl adnak számot. Szinte kevés lenne ez
az egy oldal, hogy mindenkit megemlítsünk egy felsorolással, ezért most e helyen
„csak” ennyi õszinte köszönet minden jóságukért és szeretetükért.
Nagy szükség van most minden összefogásra és minden jóindulatú szóra, hiszen a
csüggedésbõl és erõtlenségbõl keressük a
kimozduláshoz vezetõ utat az istentiszteleti hely építésének folytatásával.
A templom az élõ Istennel való találkozás hajléka. Mindig arra szolgált, hogy az
örökkévaló tanácsát elkérjük mindennapi
életünkhöz.
Hozzá
folyamodunk, ha öröm, vagy
boldogság tölti el a szívünket. Bánatunkban
és gyászunkban megkeressük, vigasztaló
szavát és gyámolítását
oly mohón óhajtjuk,
mint a száraz föld a
megkésett esõt.
Történelmi idõk-

A feladat nagyságára jellemzõ, hogy
csak a közmûkiépítés költsége 50 mFt
volt. A felkészült tervezést és gondos
bonyolítást bizonyítja, hogy a program
a kedvezõtlenné vált ingatlanpiacon is
sikerrel járt. A 36 telek mindegyike gazdára talált, s a város bevételei 173 mFttal gyarapodtak. Öröm tapasztalni a
szemmel látható változásokat, hiszen
néhány család már az új otthonában élte meg a karácsonyt. A vásárlók között
tököli fiatalok és más településrõl érkezõk egyaránt vannak. Szép épületeivel
vonzó, kellemes részévé válik a lakópark a városnak.
ben Tõle várjuk az útmutatást, sötétben a
világosságot, a megújuló reménységet.
Erre szolgált a régi Aradi utcai gyülekezeti ház is, amelynek hiányát sokan megérezték az elmúlt években. A Mózes-szék
és az úrasztala, a szószék és az evangélikus
testvérek által használt oltár is várja a méltó helyét az épülõ templomban. A Szlezák
László által öntött kisharang most a parókia udvarán szólal meg vasárnaponként és
a hétköznapi istentiszteleti alkalmak kezdésekor, de az épülõ torony is integet már
és várja az Ige hallgatására hívogató harangot.
Kérjük és hívjuk most is az istentiszteleti alkalmakra a tököli testvéreket, hiszen a
templom az élõk részére épül. A Gyülekezet, Isten népe is épüljön együtt lelki házzá. Minden vasárnap délelõtt 11 órakor
van istentisztelet a Fõ út 109. szám alatti
gyülekezeti teremben, minden szerdán
délután 5 órakor pedig bibliaórára. Keresztelések, házasságkötések bejelentése
személyesen a fenti címen vagy telefonon,
a 24/496-489-es telefonszámon, esetleg a
06/20 221-9534 mobilon.
Pál apostol szavaival zárom a templom
építésérõl szóló rövid tudósítást:
„…Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javokra van…”
(Római lev. 8:28 a.). Szívbõl kívánjuk, hogy
minden a békességet, az egész közösség és
város épülését és javát szolgálja.
Thuróczy István református lelkész

Tököli Tükör
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TÁJÉKOZTATÁS A
KÖZGYÓGYELLÁTÁS VÁLTOZÁSAIRÓL

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik részt vettek
FIRNIGEL MÁRK
temetésén és elkísérték utolsó útjára.
A gyászoló család

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2005. évi CLXX, törvény 56. § (5)
bekezdése értelmében a 2006. július 1-jét megelõzõen kiállított közgyógyellátási igazolványok 2007. július 1-jéig használhatók fel. Ez vonatkozik a
határozatlan idõre, valamint a visszavonásig érvényes igazolványokra is!
Kérjük az ilyen igazolványok tulajdonosait, hogy az alábbi ügyfélfogadási
idõben a Polgármesteri Hivatal Szociális irodájában Baloghné Erdõs
Mária ügyintézõt mielõbb keressék fel.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a jogszabályi változások, a szakhatósági állásfoglalás beszerzése miatt az eljárás legalább 8-10 hetet vesz
igénybe, ezért szükséges a kérelmeket mielõbb benyújtani.
Ügyfélfogadás:

Hétfõ:
Szerda:
Péntek:

8–18 óráig
7.30–16 óráig
7.30–12 óráig

Egy építési telek – két lakóingatlan

Szent Ágoston:

Ne sírj azért, mert szeretsz engem!
A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok és te is önmagad vagy.
Akik egymáséi voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindig hívtál.
Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,
ne keress új szavakat.
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod,
nevessünk együtt, mint mindig tettük.
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban,
ahogy mindig hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
miért lennék a gondolataidon kívül...
Csak mert a szemed most nem lát engem,
nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne egész letisztult,
szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem...

Ismert Tökölön és a környéken is a városvezetés azon szándéka, hogy
telepszerû, vitatható minõségû, színvonalú házak építését nem kívánja
elõsegíteni. Rendkívüli testületi határozattal, a BV lakótelep mögötti helyszínre szorítottuk a többlakásos társasházépítés lehetõségét, a város egyéb
helyszínein kizárólag családi ház építést engedélyeztünk. A döntéshozatalnál elsõsorban tököli fiatalok helyben maradását célozva, lehetõvé tettük
egy ingatlanon két lakóingatlan létesítését. A tetõtér önálló beépítése vagy
a telek más részén épülõ új épület engedélyezése eddig nem okozott problémát.
Az elmúlt hetekben azonban kiderült, helyi tulajdonosok belterületi
építési telkek nagyszámú értékesítésével külsõ vállalkozók terepévé tehetik, teszik a várost. A fenti szabályozást kihasználva telepszerû, a családiházas övezetekbe esztétikailag nem illõ, minimál igénnyel készülõ házakat
építenek. A Polgármesteri Hivatal az érvényes szabályozás és a közmûellátás feltételeinek érvényesítésével próbál meg gátat szabni ennek a jelenKiürült az ATEV, eladják a
ségnek. Nem akarunk a környezõ települések sorsára jutni, ahol olyan
tököli ingatlant
szintû lakónépességet sûrítettek magukba, amelynek ellátása problémát
Az elmúlt években hányatott sorsúvá vált a létével, mûokoz, s igénytelen épületek csúfítják a várost.
Tököl nem a népességszám növelésében látja a fejlõdést, hanem az itt ködésével mindig is vihart kiváltó gyár.
A hetvenes évek községvezetése szerencsétlenkedései
élõk életkörülményeinek javításában, a település kertvárosi jellegének
nyomán a Tökölre került állatifehérje-feldolgozó bûze, a
megõrzésében, erõsítésében.
korszerûtlen berendezések és a szállítás hiányosságai miatt volt folyamatosan napirenden ma. A megszüntetés és
KÖZLEKEDÉSI VÁLTOZÁSOK ELÕTT
felújítás libikókája miatt tragikus példája a fejetlenségAz utak aszfaltozása új helyzetet teremtett számos keresztezõdésben.
A város vezetése közlekedésszervezési vizsgálatot tervez tavasszal, amely- nek. Évekkel ezelõtt megszüntetésre ítélték, a dolgozókat
nek eredményét testületi napirendként kívánják tárgyalni. Szomorú tapasz- jelentõs költséggel elküldték, majd váratlan fordulattal
talat a közlekedési morál romlása, a szabályok tudatos megszegésével má- 500 mFt-ot költöttek a korszerûsítésre.
Miután ismét munkába álltak gépek és emberek, váltosok veszélyeztetése. Már most látható, hogy komoly vitára van kilátás a tábzott a koncepció, s kiderült, nincs is szükség a tököli
lákban hívõ, s a tábla nélküli jobbkéz-szabályt elõnyben részesítõk között.
A Polgármesteri Hivatal minden évben többszázezer forintot költ a meg- üzemre.
A város közvéleménye most kíváncsian várja a privatirongált, ellopott táblák pótlására, s óriási felelõsség a pótlásig tartó néhány
záció
után ki és milyen áron lesz az ingatlan, az üzem tunap.
A városban történt súlyos balesetek okán gyors intézkedésekre van szük- lajdonosa, s milyen tevékenységre vállalkoznak.
ség. A Pesti út, Fõ út, Csépi út, Kossuth L. utca vonatkozásában kezdeményeztük az utakat kezelõ PEMÁK felé zebrák felfestését, közforgalom létesítését, közúti jelzõlámpák felállítását.

FIGYELEM!!!
A Polgárõrség felhívása a tököli emberekhez
Álrendõrök forgolódnak a városunkban, idõs embereket figyelnek és
különbözõ dolgok kitalálásával próbálnak bejutni a házba, udvarba.
Ne engedjenek be idegent!
Hívják a Polgárõrséget az alábbbi telefonszámokon:
Járõr: 06/30 6212-484
Elnök: 06/30 6212-483
Ágics Péter, Polgárõrség elnöke

Újra „egyben” a tököli gyûjtemény
Áldatlan állapotot szüntetett meg a képviselõ-testület
és az általános iskola vezetése, amikor felkarolták a helytörténeti gyûjtemény helyreállítását. Törökné Koszik Ilona igazgatóhelyettes hatalmas munkát végzett, amíg az
évekig a Mûvelõdési Központ pincéjében tárolt tárgyakat, eszközöket, képeket kiállítható állapotba hozta.
Az anyag az iskolai évforduló kiállítási darabjaival gyarapodva a földszinti folyosó végi teremben bárki által
megtekinthetõ.
A képviselõ-testület megköszönte az áldozatos munkát,
s a kiállítás bõvítésének lehetõségeit keresi Hoffman Pál
polgármester és Giczi Miklós igazgató úr.
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Aki a virágot szereti…

„Az elsõ két szavam: kapu és gól volt”
Hamar István
nevét hallva a legtöbb Tökölön élõ
ember elsõ gondolata a bõrlabda. A kiemelkedõ hazai, és
külföldi futballeredményekkel
büszkélkedõ lokálpatrióta most újra
városunk csapatát erõsíti: kiváló eredménnyel. Beszélgetésünk helyszíne a Csépi
úti virágos bódé elõtti piactér, ahol számos
arra haladó barát, ismerõs dudaszóval üdvözli a vevõorientált focistát.
– Látom, gyakran megállnak az emberek
virágot venni Öntõl. Mióta foglalkozik ezzel?
– Így csak négy, de családi vállalkozásként már lassan harminc éve.
– Miért kezdett ebbe? Van köze a profi
szintû foci abbahagyásához?
– Egy sportoló ember életében eljön az
idõ, amikor rá kell döbbennie, hogy
elõbb-utóbb vége lesz a karrierjének. Maga a futball is olyan, aminek fizikálisan behatároltak a keretei. Hiába vagyok szellemileg még nagyon friss (a gyermeki játékkedv is megmaradt, mai napig ha pattog a
labda én oda rohanok és rúgok egyet rajta), de leamortizálódik az ember egy idõ
után, fizikálisan mindene tönkremegy.
Ütik-vágják az embert az ellenfelek, ez egy
modern gladiátorharc. Emellett kõkemény üzlet lett a foci, az ember ebben
könnyen elhasználódik. Sokszor úgy érzem, hogy olyan vagyok, mind a sok mosástól elhasználódott ruha, ami egy idõ
után már csak szakad.
– Úgy érzem, van Önben valami
hiányérzet…
– Nincs. Illetve annyi, hogy nem jó érzés látni, hogy gyengébb képességekkel
bíró játékosok jóval erõsebb ligákba képesek kikerülni.
– Mi ennek az oka?
– Ma már nyitottabb a piac. Az én idõmben – tizenöt évvel ezelõtt – ahhoz, hogy
az ember például Angliába kerülhessen,
sokkal több mindenre volt szükség. Meg
kellett bizonyos feltételeknek felelnie:
azon túl, hogy munkavállalási engedélyt
kellett szereznie, csak az mehetett ki, aki
az elmúlt két év válogatott meccseinek
legalább 70%-án részt vett. Ma már akár
egy pincér is kimehet.
– Mi kell hozzá?
– Szinte semmi, csak a kapcsolatok.
– Akkor ez valahol leépíti a sportot,
nem?
– Ha ezt vesszük, akkor a globalizáció
által az egész világ le van építve. Ez a nagynagy liberalizáció, a megkötések nélküli
lehetõségek a futballra is érvényesek. Valamilyen szinten azért a tudás is számít, persze. A legjobb játékosok pedig oda mennek, ahol sok a pénz. De ez így természe-

tes. Talán, hogy jobb lett volna egy kicsit
késõbb születni. Na de akkor mit mondjunk az elõttünk lévõ korosztályról… Sokkal jobb játékosok voltak, mint mi, sokkal
jobbak, mint a maiak és nekik esélyük sem
volt külföldre kerülni.
– Az Ön pályája hogy alakult?
– Itt Tökölön kezdtem még gyerekkoromban. 79'-ben lettem igazolt játékos, de
mióta az eszemet tudom, futballoztam.
Másnak az elsõ két szava az apa és anya,
nekem a kapu és gól volt. Mániákus voltam.
– Volt a családban kitõl örökölni a tehetséget és a szenvedélyt?
– Érdekes módon, nem. Profi futballista
nem volt egyáltalán, bár szerették a focit
többen is a családból. Egy nagybátyám
volt, aki harmadosztályú szintig vitte, de
kimondott futballista nem volt a felmenõim között.
– Tököl után hova ment?
– Tizenkét éves voltam, amikor felfigyeltek rám. Abban az idõben még járták
az idõsebb futballmegfigyelõk a környék
településeit és a tehetségesebb játékosokat
beszippantották a Csepel Sportkör keretei
közé. Én is így kerültem oda elõször serdülõ háromba. Majd végjártam a szamárlétrát: egészen a felnõtt csapatig. Összesen
tíz évet fociztam Csepelen. Utána jött a
Honvéd ajánlata, aminek nem lehetett ellent mondani! Egyrészt akkor a Honvéd
volt a magyar bajnok, a legjobb csapat az
országban, másrészt anyagiakban is ígéretes volt. Minden szempontból meg kellett
lépnem. Aztán végül onnan kezdõdött az
igazi futball pályafutásom. Nem beszélve
arról, hogy a Honvéd nemzetközi porondon is képviseltette magát. 1992- és 95 között játszottam ott. Ott eszméltem rá arra
is, hogy nyugaton mennyire másként mûködnek a dolgok, mint nálunk. És itt elsõsorban a körülményekre gondolok. Addig
eszem ágában sem volt külföldben gondolkodni. A pénz sem vonzott önmagában
soha, ahogy ma sem. Mindig is a feladatok
és a perspektívák érdekeltek. Persze jó dolog, ha az ember tevékenységét pénzzel is
honorálják, de önmagában az kevés. Kihívás nélkül nem érdekelne semmi.
– Végül elment külföldre.
– Igen, de nehezen szántam rá magam.
Alapvetõen jól éreztem magam itthon.
Nem csak a családdal de a barátaimmal is
szeretem a jó kapcsolatot, szeretem az eszmecseréket, megbeszélni egymás problémáit, és ez külföldön hiányzott volna. De
mikor láttam, hogy az igazi futball ott van,
akkor eldöntöttem, hogy kimegyek. Egy
ideig még nem vállaltam el semmit, mert
a Honvédban töltött utolsó évben megszületett az elsõ gyermekem. A szerzõdés lejártát követõen elmehettem volna Hollandiába, de nem akartam a két hónapos kislányom és a családom itt hagyni. E miatt
egy évre az MTK-ba szerzõdtem, majd
1996-ban igazoltam ki egy évre Törökor-

szágba és onnan mentem Izraelbe négy
évre.
– Milyen tapasztalatai vannak? Bevált,
amire számított?
– Igazából nem, mert nem nyugatra,
hanem keletre kerültem. De nem bánom,
mert ugyan nem kerültem olyan profi környezetbe, ami nyugaton van, de keleten
jóval szívélyesebbek az emberek, jobban
kimutatják az érzelmeiket és ez nekem nagyon fontos. Csupa szív emberek élnek
ott. Más kultúra, más mentalitás, de egy
rossz szót nem tudnék rájuk mondani. És
Izraelben ugyanez volt. Szívélyesek, barátságosok voltak velem. Befogadtak és megszerettek.
– Hogy került ezekbe az országokba?
– A menedzserek intéztek mindent. Õk
tudják, hogy melyik klubnak milyen típusú játékosra van szüksége. Ez alapján és a
válogatott mérkõzések alapján választják
ki a játékosokat.
– Mindig ugyanazon a poszton játszott?
– Mindig a bal oldalon játszottam, mert
ballábas vagyok. Itthon csak csatár voltam,
külföldön lettem középpályás, amit végül
meg is szerettem. Tavaly Ausztriában játszottam egy évet negyedosztályban, de ott
középhátvéd voltam, mert úgy hozta a
sors. Itt Tökölön megint csatár vagyok.
– Amikor hazajött Izraelbõl, hova ment
tovább?
– Összesen még három évet játszottam
profi szinten a Honvédben és a Videotonban. Aztán lementem harmadosztályba:
Dabas, Szigetszentmiklós, Jászapáti jött.
Ezeken a helyeken fél éveket voltam.
– Miért voltak ezek a gyors változtatások?
– Sajnos Magyarországon már csak az
ígérgetésbe korrektek a vezetõk, de a kifizetéskor mindig közbejött valami. Emiatt
folyamatosan tovább kellett lépni.
– Miért ment egyáltalán vissza a harmadosztályba?
– Amikor látszik, hogy elsõ osztályban
már nem éri meg csinálni, akkor az ember
elkezdi a jövõjét építeni. Nekem ez a családi kertészkedés. Persze ez azt is jelenti,
hogy az egész napos munka mellett nem
lehet olyan eredményeket elérni a futballban, mint amit az ember szeretne. De a
rutin miatt még így is sokat tehet egy volt
profi játékos például itt Tökölön is.
– Itt mióta van?
– Csak január óta. Eddig harmadikak
voltunk, de már hét meccsbõl hatot megnyertünk, egy döntetlen lett, így mi vagyunk az elsõ helyen.
– Tisztelik, elfogadják a tanácsát?
– Mindenképpen. Bár az a baj a mai fiatalokkal, hogy rendesek, aranyosak, de
nem sokat áldoznak a futballért. Nehéz
rávenni a gyereket arra, hogy télen-nyáron napi két edzést végigszenvedjen. A
könnyebb utat keresik. Inkább a számítógép elõtt ülnek. Csak a külsõségek dominálnak. Szuper cipõ, szuper haj: pedig a
futball nem errõl szól.

Tököli Tükör
– Mivel lehetne megkedveltetni a gyerekekkel ezt a sportot?
– Paradox, de pont ezekkel. Mert végül
a csapból is folyó játékosok miatt akarnak
a gyerekek futballisták lenni. Csak õk
nem tudják, hogy e mögött milyen munka és teljesítmény van. Azt hiszik, hogy
megy félgõzzel is. Pedig úgy semmi nem
megy.
– Edzõ volt Szigetszentmiklóson. Tervez
hasonlót?
– Igen, mert gyerekekkel foglalkoztam,
és nagyon élveztem. Az a baj, hogy a kertészet is egész embert kíván. Nem nyolcórás munka ez.
– Így most csak a kertészet ad anyagi
biztonságot?
– Persze. Három gyermekem van, akiknek igyekszem mindent megadni. A jövõjükre is gondolnom kell. A futballból nem
tudnám már õket eltartani.
– A gyerekei milyen korúak?
– 12 a nagy, tíz a kisebbik lányom és a
fiam 7 éves.
– A fia érdeklõdik a foci iránt?
– Igen. Szigetszentmiklósra jár már két
éve. Az edzõi szerint is látszik a tehetsége.
Szerencsére örökölte a géneket. Persze
majd tizennégy éves korában derül ki,
hogy mennyire tudja ezt az egészet továbbvinni. Kamaszkorban alakul ki az
ember igazi énje, fõleg igaz ez a sportra.
Szeretném, ha focista lenne belõle.
– Sajnálná, ha nem így alakulna?
– Ezt most még nem tudom. Ha más
területen lennének sikerei, akkor valószínûleg nem bánnám, de ha csak egy átlagember lenne belõle, akkor lehet, hogy
lenne bennem egy kis hiányérzet, de csalódott akkor sem lennék.
– A lányok sportolnak valamit?
– A nagyobbik röplabdázik, a kisebbik
pedig táncol.
– Szeretik az emberek, ismerik, most is
ide köszönnek. Mit ad Önnek ez, vagy már
megszokta?
– Már megszoktam, de jólesik. Ehhez
persze én is kellek. Soha nem néztem le
senkit, normális maradtam.
– Mi a célja még a focival?
– Edzeni a gyerekeket és megnyerni
a bajnokságot. Akkor be tudnánk jutni
a másodosztályba. Hét meccs van még
vissza, reménykedünk. Csak itt jön
megint képbe a szokásos magyar dolog, hogy tudja-e vállalni ez a kisváros
az ezzel járó többletkiadásokat… Pályafelújítás, utazás stb.
– Vannak ezzel kapcsolatos tárgyalások?
– Most, hogy kézzelfogható közelségbe
került, már tárgyalunk az elnökkel és a
polgármesterrel… De azt mondom:
nyerjük meg, aztán majd meglátjuk. Az a
lényeg, hogy mi hozzuk ki magunkból a
maximumot!
Deáki Tímea Brigitta
Kiadja:
Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza,
Gábor Á. 2/a
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Tököl a tabella élén! Cél az NBII!!!
1.
Tököl
19
12
4
3
2.
Pénzügyõr
20
11
7
2
3.
Tamási
20
12
3
5
4.
Százhalombatta
20
10
4
6
5.
Martonvásár
20
10
3
7
6.
Dorog
20
8
4
8
7.
Mór
20
8
3
9
8.
Szigetszentmiklós 20
9
3
8
9.
Tata
20
8
3
9
10.
III. kerület
20
6
5
9
11.
Taksony
20
5
4
11
12.
Budakalász
19
5
3
11
13.
Bp. Erõmû
20
3
9
8
14.
Enying Visszalépés miatt kizárva
A Szigetszentmiklóstól 4, a Martonvásártól 1 pont levonva!

Duna-csoport
Szigetszentmiklós – Tököl: 2-3 (1-2)
Szigetszentmiklós 300 nézõ. Vezette:
Tóth R.
Szigetszentmiklósi TK: Horvát A. 0
(Lukács 5, 15. p.) – Varró N 5, Vedres 5,
Tusa Z. 5-2=3, Szente T. 5, (Csépe 5, a
szünetben), Szécsi A. 6, Patakfalvi B. 6,
Frank T. 5. - Sárdi G. 5 (Fehér Cs. 5, 60.
p.), Kotymán K. 5. Edzõ: Székely Tibor.
Tököl KSK: Balázs L. 7 – Hajecz Z. 7,
Helgert Sz. 7, Dudás 7, Váradi R. 7 – Kiss
P. 7, Papp L. 7, Papp Z. 7-2=5, Varga L. 7
- Vanczó F. 7 (Böröndi J. 7, 55.p.) Hamar
I. 7 (Radnics L. 0, 80.p.)
Edzõ: Leskó Zoltán.û
Gól: Szécsi A., Patakfalvi B., ill. Hamar
I. (2, a másodikat 11-esbõl), Vanczó F.
Kiállítva: Tusa Z. a 75. percben (a második sárga lap után, ill. Papp Z. a 70. percben (dulakodásért).
A vendégcsapat már a 10. percben 2-0ra vezetett. Helgert Szabolcs a 70. minutumban orrtörést, míg Papp László a 91.
percben bokatörést szenvedett. Mindkét
labdarúgót mentõ szállította kórházba.
Székely Tibor: – A Tököl álomkezdése
után nagyon akartuk, küzdöttünk csúsztunk-másztunk, de sajnos már nem sikerült az eredményt megfordítani, bár lehetõségünk bõven lett volna. Szeretnék a
magam nevében mielõbbi gyógyulást kívánni Papp Lacinak.
v Hogyan fogadta csapata a presztízsharcot követõen a vereség tényét?
– Mondanom sem kell, az öltözõben
mindenki nagyon maga alatt volt, és csak
az hozott vissza életet beléjük, hogy a következõ meccsre kell koncentrálni. Játékosaim mindent megtettek a sikerért, de ez
a játék szépsége, hogy eredménnyel
mindez ma nem párosult.
Leskó Zoltán: – Hõsies küzdelemben
arattunk gyõzelmet, amelynek vannak negatívumai, mert nem tudtuk megúszni ezt
a meccset csak egy orr- és bokatöréssel.
Ezzel együtt szikrázóan kemény, sportszerû volt a találkozó, és természetesen a sérülésekért nem az ellenfelet okoljuk.
v Mivel jobb a Tököl az ellenfélnél?
– Azt mondtam a fiúknak, ezen a mecs-

32-18
40-25
49-34
45-23
37-31
34-33
35-34
40-33
23-32
30-37
33-39
19-41
18-27

40
40
39
34
32
28
27
26
24
23
19
18
18

csen nem a taktikának van szerepe. Amelyik csapat hozzá tud tenni egyéni kvalitást, az nyerhet. A párharcokból jobban kijöttünk, mint a Szigetszentmiklós, valamint nekünk volt egy Hamar Istvánunk és
egy Vanczó Ferink. Le a kalappal minden
játékosom elõtt, csúsztak-másztak kilencven percen keresztül.
v Véleménye szerint mit eredményezhet
a klubon belül a presztízscsata megnyerése?
– Óriási lökést adhat, nagy motivációt.
Otthon játszunk a hétvégén, és azt jósoltam, ha itt nyerünk, egy darabig nem ver
minket senki. Ha nem is nyíltan mondjuk
ki, de nem lenne rossz a dobogón végezni.
v Ezek szerint a tavalyi évvel ellentétben
idén már nem a bennmaradásért harcolnak?
– Igen, most már talán nem a kiesés ellen küzdünk. Azt gondolom, helyünk van
ebben az osztályban, markáns stílust képviselünk. És ne feledjük, az utolsó négy-öt
fordulóban lesz egy Ughy Márkunk, aki az
idõ tájt tér haza, így sokat segíthet céljaink
elérésében.
Taksony – Tököl 1-3 (1-1)
Taksony, 500 nézõ. Vezette: Rácz Z.
Taksony SE: Kovács T. 6. - Sokorai P. 4,,
Király A. 5, Gégény T.4, Berecz Á. 4 - Benedek A.4, Szabó G. 6, Lakatos Zs. 5
(Somorai A 0, 70. p.) Komori A. 4, - Mészáros D. 6, Szivoczky Gy. 5,
Játékos-edzõ: Zsivoczky Gyula.
Tököl KSK: Balázs L. 6 - Hajecz Z. 6,
Lakics L. 6, Dudás J. 6, Váradi R. 6 - Halász F. 8 (Simonyi G. 0, 75. p.), Kiss P. 7,
Böröndi J. 7, Varga L. 7 - Papp Z. 6, Hamar I.
Edzõ: Leskó Zoltán. Gól: Mészáros D.,
ill. Halász F. (2), Hamar I.
Zsivoczky Gyula: – Az elsõ félidõben
több gólszerzési lehetõséget hagytunk kihasználatlanul, míg a másodikban jobban
játszott a Tököl
Leskó Zoltán: – A szomszédvárak rangadója jó mérkõzést hozott, megérdemelten nyertünk, de gratulálok Taksonynak
is, mert jó csapat benyomását keltette.
Forrás: Sportszelet
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HÍREK, ESEMÉNYEK

TÖKÖL VÁROSI USZODA JEGYÁRAK
Óra

Nap

Szolgáltatás

6-21
8-19
6-9

Felnõtt
Nyugdíjas/diák
napijegy
napijegy
Hétfõtõl-péntekig
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
1000 Ft
800 Ft
Szombat-vasárnap
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
1000 Ft
800 Ft
Hétfõtõl-péntekig
Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence
600 Ft
500 Ft
B é r l e t á r a k ( h á ro m h a v i é r v é n y e s s é g g e l , 1 0 a l k a l o m r a )

Gyermek napijegy(120 cm-ig)
400 Ft
400 Ft
250 Ft

6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9000 Ft

7000 Ft

3200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5000 Ft

4000 Ft

2000 Ft

Bérletárak (1 hónapra)
6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõl-péntekig

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

9000 Ft

7000 Ft

3200 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

5000 Ft

4000 Ft

2000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

90.000 Ft

70.000 Ft

32.000 Ft

Uszoda, szauna, lazító-ülõmedence

50.000 Ft

40.000 Ft

20.000 Ft

B é r l e t á r a k ( 1 é v re )
6-21
8-19
6-9

Hétfõtõlvasárnapig
Hétfõtõl-péntekig

Hétfõtõl péntekig, 9-14 óra között csoportos úszásoktatás miatt csak a szauna és a lazító medence
használható, melynek ára: 400 Ft

A mindennapi sugárzásokról, a Baba–mama klubban
Október 19-én, a Baba-mama klub meghívását elfogadta Dombi András fotótechnikus, távközlési mérnök. Ismeretterjesztõ elõadás hangzott el olyan problémákról, melyekrõl sok ember nem tud.
Azokról a sugárzásokról volt szó, melyek
hétköznapjainkat kísérik, akarva akaratlanul. Az elõadás után munkájáról kérdeztem Dombi Urat.
E.B.: Mi adta elõadásod témáját és mi a
célod vele?

D.A.: Öveges József professzor 1968-ban
megjelent könyvének és a professzor úr
egész életének célja. Olyan hangon beszélni a természet és az ember „mûveirõl”, hogy a laikus és a szakember is egyformán értse.
E.B.: Mi alapján választottad ki a részterületeket amelyekkel foglalkozol?
D.A.: Egész életünk sugárzások garmadában telik. Ezek a sugárzások velejárójuk a
természet változásainak, az ember állandó vágyával, hogy befolyásolja a természetet vagy hogy saját életét komfortosabbá, kényelmesebbé tegye. A technika állandóan fejlõdõ termékei, a Földünket védõ pajzs megsérülése, vagy a fegyverke-

zés közvetlen okai annak, hogy ezek a sugárzások már káros szinteket is elérhetnek. Ezek a technikai mutációk nem csak
a technika más területeit, de magát az alkotót, az embert is veszélyeztethetik.
E.B.: Mi, vagy ki dönti el, hogy mi a káros
sugárzás?
D.A.: Az, hogy mire és hogyan hatnak.
Bizonyos sugárforrások lehetnek teljesen
ártalmatlan, de értékes információkat továbbító, gondosan megtervezett, kézben
tartott nyalábok. Amit az ember megismert, felfedezte hogy gyógyításra is használható, de vannak olyanok is, melyeknek
fontosságot nem tulajdonítva igen ártalmasak, súlyos betegségeket is okozhatnak.
E.B.: Mi alapján dönthetõ el, hogy milyen
mértékû sugárzással kell komolyan foglalkoznunk?
D.A.: Nemzetközi szervezetek által ajánlott vagy kötelezõen elõírt és az egyes országok által elfogadott, ellenõrzött normatívákról, szabványokról van szó. Az
EU-hoz való csatlakozásunknak szigorú
feltételei vannak, amelyeknek egyik napról a másikra nem lehet eleget tenni.
E.B.: Miért éppen a Kismama-klubban
tartottad elõadásodat?
D.A.: Fejlõdõ szervezetük lévén a legsérülékenyebb emberi csoport éppen a csecsemõkor. Nekünk, szülõknek kell tudnunk
azt, hogy milyen zavart kelt egy mûködõ
számítógép vagy egy hibás mikrosütõ
esetleg elektronikus bébiõr. De ugyanúgy
vannak veszélyes gyerekjátékok, mint a
természetes háttérsugárzást többszörösen
meghaladó építõanyagok. És akkor még
nem is beszéltünk a mobiltelefonok órákon át való folyamatos használatáról, vagy
egy veszélyes fényforrás által keltett igen

veszélyes sugárzásról. Ezek nem csak a
távközlést képesek hibássá tenni, de gyermekeinket is veszélyeztetik.
E.B.: Sok érdekes ötletet hallottunk a védekezésrõl. Mit ajánlasz összefoglalóan az érdeklõdõknek ?
D.A.: Forduljanak szakemberhez, orvoshoz
és semmiképpen sem telefonon távgyógyítókhoz, varázslókhoz, a hiszékeny emberek félrevezetõihez, akiknek elsõsorban
a pénzszerzés a céljuk. Mûszaki vizsgálatokhoz ott vannak a speciális mûszerek.
E.B.: Gondoltál-e arra, hogy nem csak
ilyen szûk közösség elõtt is beszéljél több
évtizedes tapasztalataidról?
D.A.: Nagyon szívesen, ha erre igény, érdeklõdés van.
E.B.: Köszönöm a beszélgetést!
D.A.: Én pedig, hogy itt lehettem, meghallgattatok.
Mindenesetre én megnyugodtam, miután András megmérte a lakásunk veszélyes sugárzásait, és egy aggályom is szertefoszlott. A repülõtér régi mûszerei semmilyen befolyással nincsenek ezekre. És mûködõ mikrohullámú sütõ elõtt nem állok.
Ecsedy Beáta

A Szoptatás Világnapja városunkban

Tököli Tükör

15

KÉPEK, ESEMÉNYEK

Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd
és Huszár Hagyományõrzõ Egyesület
2005 januárjában alakult meg katonai hagyományápolási célból. Az
egyesület ugyanebben az évben csatlakozott a Magyar Huszár és Lovas
Hagyományõrzõ Társasághoz. A csapat tagjai õrzik a magyar nemzeti,
honvéd- és huszár hagyományokat. Célunk, hogy nagyapáink – dédapáink katonai múltja ne merüljön feledésbe. Ezt minél több emberrel
szeretnénk megismertetni.
Megalakulásunk óta számos közszereplésen vettünk részt. Ünnepeinken az adott korszak megfelelõ egyenruháiban tisztelegjünk és emlékezzünk a hõsökre.
Várjuk sorainkba azokat az érdeklõdõket, akik indíttatást éreznek a
történelmi–katonai hagyományõrzés iránt. Továbbá várjuk azon szervezõk jelentkezését, akik rendezvényeiket a megjelenésünkkel szeretnék
színesebbé tenni.
Elérhetõségünk:
Kiss László
2316 Tököl, Tel: 06-20/341-4521
Bérczi Mihály
2315 Szigethalom, Csillag. u. 20.
Tel: 06-70/213-3258
web: www.mikeczbanderium.hu
Számlaszám:
10103850-58114800-01000006,
Adószám: 18714801-1-13

Karate
2006. év sikerei és a több éves következetes és
kitartó eredményei alapján, idén ismét lett
egyesületünknek kitüntetett sportolója. Pest
megyében több ezer utánpótlás korú versenyzõ közül Wágner Vivien harmadik helyezett lett az „Év sportolója” választáson. Az
emelkedett hangulatú ünnepségen a megye
vezetõi mellett olimpiai bajnokok adták át a
díjakat.
Dr. Kamuti Jenõ, Bolvári Antal és Zsivótzky
Gyula méltatta a sportolók kitartását és helytállását, és azt, hogy annak ellenére, hogy napjainkban nem mondható ideálisnak a sportolók helyzete, a magyar sport még mindig a világ élmezõnyébe tartozik.

Juhász Ferenc Nemzetközi Kempo verseny 2007
Alapozás idõszakában rendezett versenyen már évek
óta részt veszünk. Szándékunk kettõs, mert egyrészt
tisztelgünk az elhunyt mester emlékének, másrészt a
speciális állóképesség szinten tartására törekszünk.
A kétnapos kupára a
négy legtapasztaltabb versenyzõvel indultunk, mivel
a szabályok a combrúgást is
engedélyezték, ezért erre
az óvatosságra szükség is volt. Az idegen szabályrendszer és bírók ellenére
a csapat kiemelkedõen szerepelt, mivel 4 arany, 1 ezüst és egy bronzérem
megszerzésével a legeredményesebb
klubok egyike lettünk.
Hudák Marianna közel egyéves kihagyás után egy aranyéremmel és egy
ezüstéremmel tért vissza, míg Wágner
Vivien a cadet és junior korcsoportban
is gyõzni tudott. Takács Péter ellenfelei nem okoztak számára nagy erõki-

fejtést és magabiztosan szerzett aranyérmet. Nem volt könnyû dolga viszont Laszák Zoltánnak, mivel kemény mérkõzéseket kellett vívnia és
egy kétségbe vonható bírói döntés miatt „csak” bronzérmet szerzett.
A versenyeken találkoztunk régi
kickboxos múlttal rendelkezõ Miló
Viktóriával, aki nagy jövõt jósolt
Wágner Viviennek. Az év jól indult.
Csak így tovább!
Gratulálunk!

Tököl város honlapja, valamint a Tököli Tükör eddigi számai
digitális formában megtekinthetõk a www.tokol.hu honlapon!
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A húsvét bátorságot kér fiatalságunktól
A húsvét
ke re s z t é n y
ünnepe kapcsán Spányi
Antal katolikus megyés
püspök a fiatalok lehetõségét és felelõsségét hangsúlyozta a jó és
szép keresésére, kiemelve, hogy az értékes
életre való törekvés legyen a vezérfonaluk.
A székesfehérvári egyházmegye püspöke felhívta a figyelmet arra, hogy a hit
örömét nem ismerõ ember ezzel nem tud
mit kezdeni, de lelke mélyén õ is érzi, az

élet nem lehet pusztán néhány évtized
földi lét. Teremtésünk óta belénk van oltva a vágy, hogy mi az örökkévalóságra
születtünk. Gondoljuk csak meg – hangsúlyozta Spányi –, amikor az ember szerelmet vall, akkor azt örökre fogadja meg,
soha nem mondjuk, hogy csak néhány
évig vagy évtizedig szeretlek.
Az egyházak feladata elsõdlegesen nem
a hívek erõsítése – ez is dolga –, hanem
az, hogy szolgálja a hitet, terjessze azt
misszionálja – mondta a püspök.
Az ifjúságnak egyszerre lehetõsége és a
felelõssége, hogy amiért az elõtte járó
nemzedékek nem tudtak kellõ erõvel harcolni, azt most mind jóváteheti, kijavít-

Együttmûködés a képviselõ-testület
és a katolikus egyház között
Együttmûködési megállapodás elõkészítését tervezi
a képviselõ-testület. A katolikus egyházközség és a város
jó kapcsolatait tovább erõsíthetik a következõ évekre tervezett akciók.
Rendezni kellene a Csépi
úti temetõ helyzetét. A város
kész átvenni az egyház tulajdonában lévõ terület kezelését. Ugyanakkor jogos igénynek látszik a benzinkút melletti egyházi telekrész értékesítési szándéka.
Megszépülhet a templomkert
A képviselõ-testület programjában szerepel a templom és a plébánia környezetének rendezése. Elsõsorban az
épületek állapotának javítása, de belsõ felújítás, illetve az orgona javítása is egyre
fontosabbá válik. A külsõ környezet látványos megújulása is várható, amennyiben sikerül
kiépíteni a parkolót és díszvilágítást, s a látványként kibontani a templom elõkertjét.
Igazi gyöngyszeme lesz a városnak a környék, hiszen a megszépült Hõsök tere mellé a
48-as emlékmû és parkolórész felújítását is tervezzük.

Gondnok a temetõben

hatja elõdei hibáit. Személyes döntést kell
hozniuk: hogyan akarnak élni?
Egészen döbbenetes Jézus beszéde az
utolsó vacsorán. Jézus Krisztus búcsújába
beleszõtte, õ ott lesz velük a világ végezetéig, és szeretni fogja õket. II. János Pál
pápa is ezt hagyta meg számunkra utolsó
üzenetében: ne féljetek, Istenben bízzatok!
„Én azt üzenem a fiataloknak – fejezte
be gondolatait Spányi Antal –, ez a bátorság legyen meg bennük is. Az értékes életre való törekvés legyen folyamatos vezérfonaluk.
Találják meg Istent, hogy békességet
nyerjenek benne”.

Megújuló városkép,
milliók a
templomokra

A város költségvetése ebben az évben is 1-1 mFt-ot biztosít a református és katolikus templom építésére,
felújítására. A reformátusok számára
nagy segítség, hogy a ciklus négy
évére vállalt évi 1 mFt-tal az építés
felgyorsítható. Thuróczi lelkész úr, és
Vörös Boldizsár világi elnök reményei szerint az épület ebben az évben
kívül-belül elnyerheti végsõ formáját, s megerõsítheti a gyülekezet életét.

Régi tervet valósított meg Szegedi Pál, a Gyertyaláng Kft. tulajdonosa, amikor Hoffman Pál polgármester kérésére gondnokot biztosított a temetõbe. A reggel 8 és délután 4 óra között
Tökölön dolgozó munkatárs, nemcsak a temetõ rendjére figyel,
hanem a sírok, sírhelyek környékére is.
Természetesen a ravatalozó tisztasága, a temetõ
tisztántartása és a harangozás is feladata.
Más változások is tapasztalhatók, hiszen eltûntek a kerítés melletti hulladékdombok, a terület
kitisztítása nyomán egyre könnyebbé, kulturáltabbá válik a parkolás. Rövid távú terv a
világítás kiépítése, s a bejárati kapu látványos megújítása és újabb kút
elhelyezése.
Tököl közösségi erejének megnyilvánulását látjuk a temetéseken,
hiszen ma már az tapasztalható, hogy legtöbb helyen a szûk családi, baráti
körben tartják a szertartást. Tisztelettel szólunk a tököli tapasztalatról,
arról, hogy gyakorta többszáz, sõt ezres gyászoló sokaság osztozik a család
A temetõkapu látványterve
fájdalmában.

