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Repülõtér, vásárváros, logisztikai központ
vagy mindhárom?
„Mások szárnyalnak Tökölön”, „Vásárváros Tökölön”,
„Demján Tökölön landolt”, ilyen s egyéb címeken jelentette a
magyar sajtó, hogy elkelt a tököli repülõtér.
Egy 2004. december 26-i határozat alapján az Uvaterv MBO
Kft., a Trigánit Fejlesztési Rt. és az Euroinvest veheti meg a
tököli repülõteret 2,3 Mrd Ft-ért. A 400 HA terület igazán
nem volt drága, mondhatni szántóföld áron vásárolták meg az
új tulajdonosok. A környezõ települések polgárait is izgató
döntés következményei még nem ismerhetõk. Az nyilvánvaló,
hogy a lakosság heves tiltakozását váltotta ki a fapados repülõtér terve.

Hoffman Pál polgármester Tököl Képviselõ-testülete nevében világossá tette, hogy a
közigazgatásilag a városhoz tartozó repülõtér ügyében a polgármesteri hivatal és a
testület fenntart minden döntési jogosultságot. Az értékesítésrõl szóló kormánydöntés polgári célú repülés és ehhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységrõl szól, a
befektetõi csoport képviselõi egyelõre árnyaltabban fogalmaznak. Benedek András a tulajdonosok
képviseletében a képviselõ-testület és a bizottságok tagjai elõtt
mutatta be a céget, s beszélt a repülõtérrel kapcsolatos hasznosítási elképzeléseikrõl. Egyelõre a tájékozódást, a lehetséges
hasznosítás üzleti szempontból elõnyös módjait keresik. Véle-

ménye szerint a többcélú hasznosítás lehet a legkedvezõbb,
ami logisztikai bázis, vásárközpont, idegenforgalmi, szórakoztató beruházásokat is jelenthet. A fapados járatok befogadását
nem tervezik, de a logisztikai bázishoz kötõdõ teherszállítás
lehetõségét nem vetették el.
További együttmûködésrõl tárgyalnak a repülõteret kisgépes
forgalomra bérlõ Masters Sky Kft. tulajdonosával. Ez a kft.
kavicsot dobott az állóvízbe azzal, hogy a repülõtér zajgátló
övezetének kijelölését kérte a Polgári Légügyi Igazgatóságtól.
A szomszédos településeken már kötelezõen lebonyolított Lakossági Fórum elsõsorban Szigethalmon váltott ki indulatokat,
mert az ott megjelenõk a jelenlegi
kisgépek okozta zajt
is elviselhetetlennek tartották. A halásztelki és szigetszentmiklósi fórumok gyér érdeklõdés mellett zajlottak, de szintén repülésellenes hangulatban. Tökölön
május 18-án elmaradt a Lakossági
Fórum, pedig a
képviselõ-testület
világos álláspontot
alakított ki. Egyértelmûen megállapítják, hogy Tökölön jelenleg ideiglenes le- és felszállóhely mûködik,
repülõtérnek való
megfeleltetése csak a jogszabályi feltételek teljesítése esetén lehetséges. A területre vonatkozóan van zajvédelmi övezeti kijelölés még a katonai repülõtér mûködésének idõszakából. A
jelenlegi eljárás egyértelmûen a zajvédelmi övezet csökkentéseként és a repülésszám 6000-rõl 27000-re növelésének szándékaként értelmezhetõ. Ez jelenleg indokolatlan és elfogadhatatlan.
A képviselõ-testület a tulajdonosi szándékok megismerése
elõtt, a bérlõ kezdeményezését idõ elõttinek, a Polgári Légügyi
Hatóság eljárását indokolatlannak tartja.
Komoly változásokat eredményezõ döntéseket csak a tulajdonos hasznosítási elképzelései s a helyi építési szabályok
egyeztetése után, a repülõtér létesítésre vonatkozó új jogszabályok alapján tud elfogadni.
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Tököl kitüntet és köszönetet mond
A tököli önkormányzat 1998ban régi adósságot törlesztett,
amikor szabályozta a díszpolgári cím adományozását és a
helyi elismerések odaítélését.
Kirchner István (Pigya bácsi)
Milkovics Mihály (Mijo bácsi),
Bácsújlaki doktor már nem élhette meg életmûvének elismerését. Marlyin János és Gergics József az ’56-os események hõsei azonban még személyesen
vettek részt a díszpolgári cím átadási ünnepségén. A
képviselõ-testület most ismét elérkezettnek látta az idõt,
hogy az eltelt évek kiemelkedõ teljesítményeit elismerje.
Díszpolgári cím adományozását elsõsorban idõsebb, életmûvel bizonyító személyeknek tervezi a testület. Olyan kiemelkedõ életmû
kerülhet elismerésre, amely itthon vagy külföldön hozzájárul a város fejlõdéséhez, gyarapodásához, hírnevének öregbítéséhez. Tökölért Emlékérmek polgároknak, szervezeteknek,
közösségeknek
is adományozhatóak. A képviselõ-testület
döntését elõkészítõ bizottság segítette. Tapintatos és eredményes munkájuknak
köszönhetõen a díjak valódi teljesítményeket ismernek el.
A 2005. január 7-i ünnepségen Hoffman Pál polgármester
köszöntötte az ünnepelteket:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, ezen a kedves és ünnepi rendezvényen. Olyan személyeket köszöntünk ma, akik különösen sokat
tettek a városért, vagy még korábban
a faluért.
Tökölért emlékérmeket adunk át
arra érdemeseknek, jelenlévõknek és
közöttünk már csak lélekben lévõknek.
Amikor a rendszerváltoztatás idején a képviselõ-testület megalapította a díjakat, meghozta rendeletét a díszpolgári cím és Tökölért

emlékérmek
átadásáról, egy
új értékrend, vagy
inkább az eredeti tököli értékek
elismerésében
gondolkodott.
Ez a falu nemzetiségi volta ellenére is mindig
magyar volt, nemzeti és keresztény.
Sokan vannak,
akik köszönetet
érdemelnek, mert sokat tettek, tesznek Tökölért.
Orvosok, pedagógusok, közigazgatásban dolgozók, egyházi személyek, akik generációkat szolgáltak. Alkotómûvészek, sportolók, akik hazai és nemzetközi szinten is növelik Tököl jó hírét.
Szerencsések vagyunk, mert régi és az
utóbbi 15 évben alakult egyesületek, körök, tagjai önzetlenül,
nagy lelkesedéssel teszik szebbé, jobbá a
várost, okosabbá, ügyesebbé a fiatalokat,
egészségesebbé, kiegyensúlyozottabbá az
idõsebbeket.
Másodszor ítélte oda a képviselõ-testület a díszpolgári címet és
a „Tökölért” elismeréseket, s remélem, sokat mondanak a korábban kitüntetettek nevei is. Milkovics Mihály (Mijó bácsi) Kirchner
István (Pigya bácsi), a hagyományõrzés Gergics Joszó bácsi és Marlyin
János bácsi az '56-os forradalomban való helytállásért lett Tököl
díszpolgára. Mellettük Bácsujlaki
doktor díszpolgár még, akit a
szegények orvosaként szerettek a
tököliek. Mindig egy életpályát ismerünk el ezzel a címmel.
Most Stipe Mesiè úr, a Horvát
Köztársaság elnöke lesz Tököl díszpolgára, aki több alkalommal látogatott Tökölre, sõt Zágrábban az elnöki palotában fogadta a város 40
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fõs küldöttségét. Kiemelkedõ figyelemmel
kíséri a tököli horvát nemzetiségi közösség életét. Stipe Mesiè úr egy késõbbi idõpontban fogja átvenni a díjat.
Nyár óta fogadtuk a jelöléseket, köszönet az elõkészítõ bizottságnak, mert szerencsére bõven találtak a díjra érdemes
közösségeket, személyeket.
Nem bánkódtunk ezen, hanem örültünk, hogy ennyi elismerésre méltó ember
él a városban. A döntéssel igyekeztünk nem
megbántani senkit, tudjuk, még sokan
vannak, akiknek köszönet jár. Szerencsések vagyunk dr. Vas Lúcia alpolgármester
asszonnyal, hogy a sors nekünk adta a
feladatot, és itt köszönthetjük Önöket.

A képviselõ-testület minden tagja vallja,
hogy nemcsak pénzzel, hanem figyelemmel, szeretettel is segíthetjük a közösségeket.
Ott vagyunk próbákon, fellépéseken,
mert büszkék vagyunk a tököliek teljesítményeire és tehetségére.
Összeköt bennünket, hogy szeretjük
Tökölt, ami a mi számunkra az otthon és
a haza, azoknak is, akik esetleg már másutt élnek.
Itthoniak és elszármazottak, mi együtt
vagyunk Tököl.
Értékek irányítják döntéseinket, s életünket. Ezek egyszerû dolgok, a rend és a
fegyelem, amit itt tanultunk az iskolában
az összetartozás, amit megtapasztaltunk a

focipályán, a templomban és a Mûvelõdési Házban vagy a határban.
Minden lecke, amit a munkáról, közösségrõl, jóról, rosszról kaptunk, egész életünkben elkísér bennünket.
Tököl jó hely, szerencsére élõ közösség,
s ez Önöknek köszönhetõ. A sok kis
közösség a gyökér, amihez kapcsolódhat
minden tököli polgár.
„Az ember azért fárad, amit szeret, és
azt szereti amiért fárad” – mondják.
Akik itt vannak sokat fáradoztak, fáradoznak Tökölért, mert szeretik ezt a várost.
A képviselõ-testület, a város vezetése és polgárai nevében gratulálunk a díjakhoz, köszönjük mindazt, amit Tökölért tettek.

Tököl kitüntetettjei
2005
Tököl Város Képviselõ-testülete Tököl Díszpolgárává választja Stipe Mesiè
urat, Horvátország köztársasági elnökét,
Tököl Településért Emlékérmet adományoz Tököl Oktatásáért kifejtett kiemelkedõ munkájáért az alábbi személyeknek:
Kovácsy Györgyné
korábbi iskolaigazgató
Horváth József kat. lelkipásztor
Tarnói Miklós tanár
Szárny-nyitogató Mûvészeti Iskola
Tököl Településért Emlékérmet adományoz Tököl Egészségfejlesztéséért és
Szociálpolitikájáért kifejtett kiemelkedõ
munkájáért az alábbi személyeknek:
Dr. Bodnár Zsigmond háziorvos
Nap és Hold Alapítvány
Tököl
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub
Tököl Településért Emlékérmet adományoz Tököl Mûvelõdéséért kifejtett
kiemelkedõ munkájáért az alábbi személyeknek:
Ráckevei Anna színésznõ
Csepelszigeti Mária pedagógus
Vászin Antal a férfikórus tagja
Bruszt János fafaragó
Barcs János költõ
Kunsági János (egyházi testület
korábbi világi elnöke)
Dragovics János (templomatya)
posztumusz
Takács Péter (templomatya)
posztumusz
Varsányi István egyháztestületi
képviselõ
Vukov Istvánné egyházi kórus
tagja
Bosnyák Antalné könyvtáros
Tököli Délszláv Táncegyüttes

Rác Férfi Kórus
Sváb Hagyományõrzõ Énekegyesület
Katolikus Énekkar
Tököl Településért Emlékérmet adományoz Tököl Sportjáért kifejtett kiemelkedõ munkájáért az alábbi személyeknek:
Pesuth Rita kick-box világbajnok
Kovács Betty kick-box
Európa-bajnok
Firnigel János sakkszakosztály
elnöke
Kovácsné Bundics Magdolna
szertáros
Szilágyi István világválogatott
kézilabdás
Huszár Sándor labdarúgó edzõ
posztumusz
Legutkó Gyõzõ labdarúgó edzõ
Nagy Béla sportköri elnök
Benkovics Antal sportköri
elnökségi tag
Rozgics Pálné labdarúgó szakosztály segítõje posztumusz
Zimonyi Antal kézilabdás
65 NB/III. labdarúgó csapat
63 Spartakiádgyõztes kézilabdacsapat
Dominó Fitt-Kid Egyesület
Ritmikus Gimnasztika Egyesület
Tököl – Szigetszentmiklósi
Kick-Boksz Egyesület
Tököl Településért Emlékérmet adományoz Tököl Településfejlesztéséért kifejtett kiemelkedõ munkájáért az alábbi
személyeknek:
Kugler Endre mérnök
Tóth Teréz jegyzõ
Pammerné Gaál Ágnes jegyzõ
Kovácsy György választási bizottság elnöke
Id. Bednanics István korábbi
alpolgármester

Árkocsevics Simon, a gazdakör
elnöke
Lerner János nemzetiségi képviselõ
Takács László korábbi szövetkezeti elnök posztumusz
Tököli Gazdák Vadászegyesülete
Tököli Horgászegyesület
TÖÁR Kft.
Virágos Tökölért Egyesület
Tököl Településért Emlékérmet adományoz az 1956-os forradalom tököli eseményekben való részvételért kifejtett kiemelkedõ munkájáért az alábbi személyeknek:
Szilágyi István mérnök
Bruszt János posztumusz
Sovány János posztumusz
Ifj. Gajárszky István posztumusz
Plausin József posztumusz
Ágics András posztumusz
Milkovics Márk posztumusz
Tököl Településért Emlékérmet adományoz a külföldi partnerekkel való
együttmûködés elismeréséért, illetve a
külföldi partnerek Tökölért tett erõfeszítéseiért alábbi személyeknek:
Cony Alberts SC Rönnau elnöke
Sturmhard Eisenkeil és Cristina
Eisenkeil, Németország egykori
katonai attaséja és felesége
Joszkin Dóra
nemzetközi referens
Horst Schurrad Klein Rönnau
alpolgármestere
Ante Paviciè Prjeèko iskolaigazgatója
Lerner Péter nemzetiségi képviselõ
Agatics Hajnalka nemzetiségi
képviselõ
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Információs közösségi tér
Teleházat adott át a képviselõ-testület
A Teleház létrehozása a közösségek
fontosságából, a helyi kulturális igények korszerûsödésébõl, a fejlõdés (információ, kommunikáció) kényszerébõl
és hasznosságából és a polgárok, fiatalok azonos esélyének megteremtése
szándékából fakad.
A Teleház szolgáltatásokat nyújt, meglévõ helyi szükségleteket elégít majd ki.
Bár Magyarországon többféle változatban mûködik Tökölön intézményi formában mûködõ közösségi menedzseri
feladatokat ellátó szervezet létesül.
Az Internet felhasználása folyamatos lehetõséget jelent.
Remélhetõleg fokozatosan bõvül a
jövõben. Információszerzés, levelezés,
tanácsadás, dokumentumok küldése,
honlapok, portálok
készítése, vagy egyszerû csevegés és játék, újságolvasás, távtanulás, mindmind valós használati lehetõség a Teleházban. Tököl város vezetõségének
hangsúlyos vállalása a közösségek erõsítése, új közösségek létrehozásának segítése.
A Teleház új, modern eszközöket biztosít ehhez új – virtuális – közösségek
alakulnak, melyek késõbb valódi összejáró közösséggé válhatnak. A meglévõ közösségek céljaik eléréséhez új lehetõséget kapnak, a város a „közösségi emlékezet” létrehozásához egy óriási esélyt.
Virtuális képtár, videó- és hangtár
õrizheti korunk technikájával, Tököl
hagyományos értékeit.
A Teleház lehetõség a távollévõ
rokonokkal, ismerõsökkel való kapcsolatfelvételre. Adattára megkönnyíti
a közigazgatási ügyek intézését, de
könyvelõ, tolmács, vagy más szakember
keresését is.
Az információs társadalom helyi
megvalósulása már megindult. Önkormányzati feladatként jelentkezik egy átfogó helyi információs fejlesztési stratégia kialakítása. A Teleház megmutatja
az információs társadalom lehetõségeit
a széles közönség számára.
A Teleház létrehozásával a képviselõtestület bizonyítja, hogy a mindenki
számára elérhetõ, esetleg ingyenes kö-

zösségi hozzáférést fontos szempontnak tartja. A legjobb befektetés a tudásba, s az emberekbe való beruházás, s
ennek napjainkban az infokommunikáció a legfontosabb eszköze.
A tököli Teleház nem egyszerûen
nyilvános Internet hozzáférési lehetõség, hanem hangsúlyosan közösségi
lehetõséget jelent.

Az önkormányzat, mint szolgáltatásgazda, a helyi közösségi célok eléréséért, s a vállalt nemzeti, keresztény értékek alapján kívánja mûködtetni. A cél
nemcsak a számítógépek, az Internet
használatának biztosítása, hanem az
arra való képessé tétel, s a hálózati szolgáltatások közvetítése. Nemcsak a meglévõ igények kielégítésére összpontosítanak, hanem új igények felkeltésére is.
A Teleház ebben a felfogásban fontos
közösségi színtér, amely egyben szociális és esélyteremtõ jelentõséggel is bír.
A Teleház csatlakozva az országos hálózathoz, a helyi közösségi vagyon gyarapításának és igazságos elosztásának
fontos eleme. Akkor lesz képes lehetõségeinek legszélesebb kiteljesítésére, ha
a szerepét a közösség javára történõ
tartalommal határozza meg. Fontos
szempont e felfogás szerint, hogy az
otthoni számítógéppel rendelkezõk is
váljanak gyakori látogatóvá, igénybevevõvé, mert a teleházas együttlét, a csoportos hálózati játék, vagy feladatmegoldás, a kölcsönös segítség legalább
annyira fontos, mint a számítógép és az
Internet.
A közösségi hozzáférést hosszú távon
szükséges biztosítani, mert a jövedelmi
viszonyok, a kulturális különbségek, a
technika, a célszerû felhasználási igény,

a közösség szükségletei és kontrolja, a
biztonsági követelmények fontos közösségi többletet jelentenek.
A Teleház jövõbeni szerepére is érdemes kitérni, hisz mûködtetésével
nemcsak helyi, hanem kistérségi Internet és információs központ jön
létre, mely közösségi tanulási helyként is funkcionálhat.
A képviselõ-testület tervei szerint az
épület, mely a helyi
kábeltelevíziós hálózat irodájának is helyet ad, otthona lehet a helyi önkormányzati televíziós
adást bonyolító stúdiónak is. A Teleház
munkatársa, ennek
a majdani „médiaközpontnak” is nélkülözhetetlen szereplõi lehetnek.
A Teleház ebben a
felfogásban egyfajta
közösségi intelligencia központ. Ebbe a
felfogásba tehát a
számítógépek és az
Internet-használat biztosítása mellett
belefér a közösség és programszervezés
képessége is. A Teleház szolgáltatások
köre kiterjedhet majd a közigazgatási
demokrácia biztosítására, s a közösségi
alapú városi stratégia és koncepciókészítésre, programszervezésre, pályázatfigyelésre és kidolgozásra egyaránt.
A Teleház szolgáltatásrendszere, a
szolgáltatásközpontúság nem magától
értetõdõ értelmezés. Mint szolgáltató
szervezet, garantálja a nyitvatartást, a
rendelkezésre állást, a szolgáltatás minõségét, megbízhatóságát, s a nyilvánosan közzétett használati szabályokat (pl.
nyitva tartás, árjegyzék). A szolgáltatási
profil nyitott, igények, lehetõségek
szerint változhat, de technikailag és személyi feltételeiben a mindenkor meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.
Hosszú távon a tököli Teleházat kiegyensúlyozott, a civil jelleg, az igazgatási jelleg és az üzleti jelleg szempontjait
egyesítõ módon kell mûködtetni.
Kezdetben a közösség közeli civil mûködési mód dominál, késõbb azonban
az igazgatási jellegû közszolgáltatást,
közigazgatást, ügyintézést kiegészítõ,
hivatalokhoz közeli mûködési mód is
erõsítendõ.
A szolgáltatások fenntarthatósága, a
költségek csökkentése és a tapasztalt
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igények miatt az üzleti jelleg erõsítése
az igazgatási jelleg erõsítésével párhuzamosan megoldandó feladat.
Szolgáltatási minimumként a nyilvános telefonhasználat, a másolás, a szkennelés, a nyomtatás, a multimédiás számítógép használata, Internet-használat,

elektronikus posta, oktatás (számítástechnikai alapok), számítógépes játék,
informatikai segítség határozható meg.
Technikai minimumként 10 db IBM
Pentium 4 számítógép, megfelelõ munkahelyekkel, tárgyalási helyszínekkel, a
munkahelyek hálózatba kapcsoltságával,

periféria és szoftver ellátottsággal, telefonnal, minden munkahelyrõl elérhetõ
meghatározott sávszélességû Internetkapcsolattal, s természetesen a biztonságos, megfelelõ alapméretû, bútorozottságú épülettel rendelkezünk. A Teleház
mûködéséhez szükséges személyi feltételeket a Képviselõ-testület szintén biztosította. A GAMESZ, mint felelõs mûködtetõ,
jogilag is rendezett gazdálkodási kereteket nyújt.
A Teleház munkatársai a képviselõtestület döntése alapján összeállított
nyitvatartási, szolgáltatási és árjegyzék
alapján dolgoznak, szakmailag felkészültek, saját honlapot készítenek, s
szakmailag is képezik magukat.
A szabályzatok pontos, jó minõségû
szolgáltatást, a házirend betartását, rendezett pénzügyi adminisztrációt biztosítanak.
Törekszünk a mûködés rendszeres,
kezdetben havi, késõbb háromhavi értékelésére, s a megismert igények szerint
alakuló szolgáltatásfejlesztésre.
M. I. – H. P.

A Teleház szolgáltatásai
A Teleház vezetõje Gergics Éva
Nyitva tartás: hétfõ 10 - 21, kedd 14 - 21, szerda 14 - 21, csütörtök
14 - 21, péntek 10 - 21, szombat 10 - 16
Teleház szolgáltatásai: Internet-használat, Számítógép használat,
Hálózati játékok, Elektronikus levelezés, Irodai szolgáltatások,
Ügyintézési segítségnyújtás, közremûködés, Információs szolgáltatások, Folyóirat böngészés, Számítógépes tanfolyam szervezés,
Adatarchiválás CD-re, Floppyra, Weblapkészítés, Szórólapkészítés sokszorosítással, Digitális fényképezõgéprõl CD-re írás.
Fénymásolás (Diákigazolvánnyal 50%-os kedvezmény)
Szolgáltatás

Térítési díj/db
100 lapig
100 lap felett
A/4 méretig - 1 oldalra
20.15.A/4 méretig mindkét oldalra 25.20.A/3 - 1 oldalra
30.25.A/3 mindkét oldalra
50.40.Hozott lap esetén
- 2.- (A/3 : -4.-)
Nyomtatás
Szolgáltatás
Térítési díj/db
Fekete/fehér szöveg - 1 oldal
15.Színes, csak szöveg - 1 oldal
50.Színes szöveg + kép (max 50%-ig) 1 oldal
150.Színes kép A/5 méretben
100.Színes kép A/4 méretben
200.Fotónyomtatás (fotópapírral együtt A/5 méret)
szkenneléssel, szerkesztéssel
500.Fotónyomtatás (fotópapírral együtt A/4 méret)
szkenneléssel, szerkesztéssel
800.Boríték nyomtatás (C4, C5, C6, C65 méret)
15.Plakát, meghívó
Szolgáltatás
Térítési díj/db
Tervezési díj (egyszeri - mesteroldal)
Megegyezés szerint
Technikai elõkészítés
Megegyezés szerint
Nyomtatási, sokszorosítási díj
Fénymásolat + nyomtatás díja
Névjegykártya (színes névjegykártyapapírra)
levélpapír, logó, plakát (minimális mennyiség 10 db)

Szolgáltatás
Térítési díj/db
Sima (FF és csak szöveg)
12.Sima (színes és csak szöveg)
15.Extra I. (a kártya max. 25%-át befedõ színes képpel)
20.Extra II. (a kártya kb. 25-50%-át befedõ színes képpel) 30.Fullextra (színes, a kártya 50%-ánál nagyobb területét
befedõ színes képpel)
50.Fejléces levélpapírok készítése FF
20.Fejléces levélpapírok készítése, színes
40.Fax használat
Szolgáltatás
Térítési díj/oldal
Belföldi küldés
100.Külföldi küldés
200.Érkezõ fax
50.Számítógép használat
Szolgáltatás
Térítési díj
Számítógép használat
100.-/óra
Internet-használat 1 óra
250.Internet-használat fél óra
150.Internet bérlet 15 óra
3.000.Internetrõl bérletöltés
20.- / Mbyte
Szkennelés A/4 oldal
50.Negatív és dia szkennelés, CD-re írás
20.-/ kocka
Adatarchiválás
Szolgáltatás
Térítési díj/db
1,44 Floppyra (hozott Floppyra)
50.CD-re
500.Digitális fényképezõgéprõl CD-re írás
500.Spirálozás
Szolgáltatás
Térítési díj
50 lapig
160.50-100 lapig
280.100-200 lapig
360.Szöveg- és kiadványszerkesztés
Szolgáltatás
Térítési díj
Gépelés
250.-/oldal
Szerkesztés
200.-/oldal
Szakdolgozatok, kiadványok gépelése
Megállapodás alapján
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Május elsõ vasárnapján köszöntöttük az
édesanyákat…
Anyák napjának története
Bár hivatalos anyák napja alig száz éve van, minden korban
tudták, hogy az édesanyák is érdemelnek egy ünnepet. Magyarországra Amerikából érkezett az anyák napja, és azon
kevés ünnepeink közé tartozik, melynek sikerült megõriznie
bensõségességét. Az anyák napja is, mint annyi más szokás,
az ókori görögökig nyúlik vissza. Az
ókori anyák napja Rhea, az anyák
istennõjének ünnepén volt, és valószínûleg egy tavaszi napon ünnepelték.
A szokás a kereszténység elterjedésével is megmaradt, természetesen összekapcsolódva az egyházi
ünnepekkel. Fix idõpontot csak a
17. században Angliában kapott, a
nagyböjt negyedik vasárnapjára
húsvét elõtti hétre tették az édesanyák ünnepét.
A hivatalos anyák napja születése
1872-höz köthetõ. Az amerikai Julia Ward Howe a béke jegyében vetette fel az anyák ünneplésének
gondolatát. Erõfeszítéseit siker koronázta, csakhamar hivatalos ünneppé vált az anyák napja Mother's
Friendship Days néven. 1914-ben
az elnök, Wodrow Wilson az anyák
napját hivatalosan nemzeti ünneppé nyilvánította, amelyet minden
évben május második vasárnapján
tartanak
Európában az elsõ világháború
után terjedt el, elsõként furcsa módon a virágkereskedõk szervezetei kezdték el propagálni. Az
amerikai hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági
Vöröskereszt honosította meg, és összekapcsolódott a májusi
Mária-tisztelet hagyományával. Az elsõ megemlékezést 1925ben szervezték. 1928-ban egy miniszteri rendelet a hivatalos
iskolai ünnepélyek közé sorolta az anyák napját. Hazánkban
az amerikai hagyománytól eltérõen május elsõ vasárnapján
ünnepeljük az édesanyákat.
Nagyon érdekes, annak ellenére, hogy a televízió, a rádió,
a média reggeltõl estig az anyák napjával van tele, azon kevés
ünnepeink egyike, mely mégis megmaradt bensõségesnek.
Az óvodákban, iskolákban szervezett anyák napi ünnepségek
sem váltak mechanikussá, nem váltak olyanná, amilyenek
általában az állami ünnepek.

Gondolatok anyák napján
A szemek már fáradtak, de a szeretet éppúgy sugárzik belõlük, mint régen, amikor még nagyon szépek voltak és csillogtak. A kéz, amelyet megcsókolni nemcsak a szív parancsa
volt és amely lágyan, biztatóan simogatott sok éven át, ma
ezer ránctól barázdált, eres, az ujjak is megcsontosodtak. Velük integet, mikor eljövök tõle. Kilométereken át hallom elcérnavékonyult hangját:
„Vigyázz magadra kisfiam!”

Hányszor, milyen sokszor hallhattam megszámolhatatlan
éveken át ezt az intelmet. Elõször tán akkor, amikor a plébános úrhoz mentünk, hogy beiratkozzam a római katolikus
elemi népiskola elsõ osztályába. Hátamon a kopott vulkánfiber táska, benne szédeleg a palatábla és a palavesszõ. És benne a jóféle uzsonna, talán vajas kenyér, talán frissen sütött töpörtyû, egy-egy szem alma, aszaltszilvacsomag. Meg az elmaradhatatlan intelem induláskor:
„Vigyázz magadra kisfiam!”
Újabb évek jönnek, hozza a
postás a behívóparancsot. Barnára
pácolt katonaládában a szükséges
holmik. A ládában már kisebb a
rend, mint annak idején a bõröndben. Aligha csoda, magam csomagoltam. Csak az elbocsátó szavak a
régiek, az ismertek:
„Vigyázz magadra kisfiam!”
Levél jön, késõbb telefon, gyere
haza, kisfiam, aranysárga húslevest készítek meg rántott csirkecombot friss uborkasalátával, és
lesz, persze, hogy lesz aranygaluska is. Megyek! S mikor eljövök, a
két kezem is kevés, hogy a „maradékot” elhozzam. A kapunál hangzanak az óvó szavak„Vigyázz magadra kisfiam!”
Viszem haza a srácokat. Késõbb
az unokákat. Harsány az öröm,
nézem, mint dédelgetik õket, mint
örülnek nekik az öregek. Én csendesen járok-kelek az udvaron, melynek diófája születésemtõl
kísér, s melynek felsõ ágiról olyan szépen látszik a Mecsek.
Ha felfelé kapaszkodtam, már az indulásnál hallottam az
aggódó szavakat
„Vigyázz magadra kisfiam!”
Már mennünk kell. Az unokák csatakosak a játéktól, láthatóan fáradtak. Lehet, hogy a rájuk ömlõ szeretettõl. Mosoly
ölel bennünket és ragyogó szempárok. És a szavak újra felhangzanak
„Vigyázz magadra kisfiam!”
A szemek már fáradtak, de a szeretet éppúgy sugárzik belõlük, mint régen. A kezek ma is integetnek nekem és én még
hosszú kilométereken át hallom a vágyott szavakat
„Vigyázz magadra kisfiam!”
- Mit is válaszolhatnék?
„Vigyázz magadra, Édesanyám!”
Összeállította: Ecsedi Beáta
Forrás:Internet
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100 éve született József Attila
A költõre két ragyogó versének háromnyelvû változatával emlékezünk

Reinen Herzens
Tiszta szívvel
Ich hab Land. Keinen Gott.
Keinen Vater. Mutter nicht.
Keine Weige. Grabtuch Keins.
Keine Liebe. Keinen Kuss.
Dritten Tages ess ich nicht:
Weder klein noch groß Gericht.
Zwanzig Jahre: meine Macht.
Alle zwanzig beit ich an.
Wenn sie keiner nehmen will Dann kauft sie der Teufel all.
Reinen Herzens brech ich ein.
Morde gar, so muß es sein.
Fängt gar mich, erhängt mich man
Mutter Erde birgt mich dann.
Meinem schönen Herzen wächst
Todbringendes Graus, Gewächs.

Mama
Sie einzig - Tage sind vergangenHält mich beschäftigt, fest, gefangen.
Knirrende Körbe aufgehoben.
Stieg sie geschwind empor zum Boden.
Ich war noch arglos, unverfroren Stampfte und schrie aus vollen Rohren:
Lass die andern waschen, roboten!
Mich trage mit empor zum Boden!
Sie ging nur stumm zur Wäscheleine.
Mich ließ sie, ungerügt, alleine Die Kleider schwirrten, hochgetrieben
Von hellem Wind…sie stiegen, stiegen…
Wozu jetzt flennen? Spät die Busse.
Jetzt weiß ich ihre Übergröße Seh grau ihr Haar am Himmel
schwellen,
Waschblau lösen in Himmelswellen.

Tiszta szívvel
Nincsen apám, se anyám,
Se istenem, se hazám,
Se bölcsõm, se szemfedõm,
Se csókom, se szeretõm.
Harmadnapja nem eszek,
Se sokat, se keveset.
Húsz esztendõm hatalom,
Húsz esztendõm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
Hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
Ha kell, embert is ölök.
Elfognak és felkötnek,
Áldott földdel elfödnek
S halált hozó fû terem
Gyönyörûszép szívemen.

Mama
Már egy hete csak a mamára
Gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
Ment a padlásra, ment serényen.
Én még õszinte ember voltam,
Ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.
Csak ment és teregetett némán,
Nem szidott, nem is nézett énrám
S a ruhák fényesen, suhogva,
Keringtek, szálltak a magosba.
Nem nyafognék, de most már késõ,
Most látom, milyen óriás õ Szürke haja rebben az égen,
Kékítõt old az ég vizében.

Èista srca
Tiszta szívvel
Neman oca, matere,
Domovine ni vjere,
Ni boga ni kolijevke,
Poljupca ni djevojke.
Treæi dan veæ ne jedem
Ni mnogo ni zalogaj.
Svojih dva'est ljeta sjaj,
Mladost, snagu - prodajem.
Ne kupi l ih nitko blag,
Uzet æe ih onda vrag.
Èista srca krasti æu,
Zatreba li, ubit æu.
Zgrabit æe me, vješati,
Dragoj zemlji predati,
Smrtonosna trava æe
S divna srca nicati.

Mama
Veæ tjedan dana na mamu samo
Stalno mislim, išao ma kamo.
Košara škripi, ona ne stenje.
Bodro na tavan s rublujem se penje.
Onda još iskren æovjek sam bio,
Lupao nogom, vikati htio.
Nek teško rublje drugi odnese.
Na tavan mene neka ponese.
Ona je išla, nijemo sterala,
Ni pogled na me, niti se derala,
A sjajno rublje šušteæ oprano
Letjelo uvis, vlažno nabrabo.
Ne jadikujem, bilo bi kasno.
Div da je bila sad vidim jasno.
Sivu joj kosu kišica škropi,
U vodi neba plavilo topi.
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Razgovor s uèiteljicom
Marijom Prener-Doboczky
Uèiteljica
Marija Prener-Doboczky potjeèe iz
Hrvatskog
Židana;
1968. g. maturirala je u
budimpeštanskoj
Hrvatskosrpskoj gimnaziji.
Nakon stjecanja diplome na Uèiteljskoj
školi u Baji, 1973. g., na poziv ravnatelja
osnovne škole Stipana Sabovljevog godinu
dana radi u Santovu. U Tukulji se zapošljava 1974. g., što znaèi 31 godinu neprekinuto uèiteljuje u istome mjestu, odnosno danas veæ u gradu Tukulji. Isprva je zajedno
radila s kolegicom Dragicom
Mandiæ, nešto kasnije s Vidosavom Budišin, Danicom Seèujac i Evom Pastor. U
tukuljskoj gradskoj osnovnoj
školi u Aradskoj ulici, danas, pod ravnateljstvom, Miklósa Giczija, djeluje 60-ak
uèitelja i nastavnika, s oko 850 uèenika.
Stanovništvo grada iznosi umalo deset tisuæa duša, Hrvata, Nijemaca i Madara.
Koliko vas predaje hrvatski jezik?
– Osim mene jezik predaje još i uèiteljica
Dragica Mandiæ, i stoga škola ne raspolaže
s dovoljno hrvatskojeziènim
odjelima. Zapravo postoje èetiri odjela.
Dakle od prvog godišta, u nas svega u èetiri
razreda teèe nastava hrvatskoga
materinskog jezika. Prema raspodjeli, u
1. razredu 11, u 2. 18, u 3. 11, u 6. 12 uèenika, što ukupno iznosi 48 polaznika. U tri
niža razreda predajem ja, dok u 6. razredu
Dragica Mandiæ. Obuka jezika teèe normalno u rasporedu satnica. Uzgred reèeno –
svatko zna zbog kakvih razloga – u školi se
uèe i strani jezici, njemaèki, dok u nekim
razredima teèe obuka i engleskog, medu
njima su i uèenici koji uèe hrvatski.
Kakav je odnos gradske samouprave prema uèenju hrvatskog jezika?
– Prema postojeæim ministarskim uredbama, moguænosti postoje. Njima bi se
mnogo ozbiljnije i više trebalo oristiti.
Naime, ako se okupi 8 uèenika, odnosno
njihovi roditelji roditelji izjasne želju da im
dijete uèi hrvatski, zato postoje
pravovjerne podloge, to više što i gradska veæinska samouprava po uèeniku i hrvatskog i njemaèkog jezika dobiva potporu,
tzv. glavarinu. Osim toga, nema osobitih
uoèljivih potpora prema kojima bi djeca pa
i samo mjesno rvatsko
stanovništvo osjeæalo da postoji ikakva
nakane za bilo kakvu podršku. Odnos
hrvatskih roditelja prema materinskom

jeziku nije loš. Naši su ljudi rasuti, stoga
su i medusobne veze rjede. Na narodnosne
priredbe rado dolaze, ali to nije tako èesto.
U današnjem životu svatko juri za poslom.
Slobodno mogu ustvrditi da svi oni roditelji
koji su svjesni svoga rackohrvatskog podrijetla, identiteta, njihov je odnos hvalevrijedan i pozitivan ne samo prema našim narodnim plesovima, pjesmama i tamburama
veæ i prema obuèavanju jezika. Šteta što je
takvih osoba sve manje. U tom pogledu
pogledu trebalo bi poduzeti ozbiljnije
korake, u èemu se oèekuje i potpora
gradske Hrvatske manjinske samouprave.
Trebam istaknuti èinjenicu da je naša
samouprava glede svojih skromnih materijalnih sredstava uvijek bila u pomoæi. Iako
njezin godišnji proraèun nije visok, godišnjim doprinosom veæinske samouprave i
državnom potporom on može iznositi preko
milijun i pol forinti. Sve u svemu, bilo kada
„zagusti" ili ustreba, samouprava je uz nas i
financijski nas maksimalno podupire.
Kako nam je poznato, vaša je škola zbratimljena s odgojno- obrazovnom ustanovom u zagrebaèkom
okrugu Preèko.
– Taj u svakom
pogledu uzajamni prijateljski pa i radni
odnos, veæ zaživljava
svoju šestu godinu.
Susreti naših ustanova, odnosno uèenika i
nastavnièkoga zbora,
svake godine se ponavljaju, a svake druge
pak mijenjaju. Mi
odlazimo u matiènu
državu na more, u više
navrata, u Novi Vinodolski, ali smo boravili i na otoku Krku, na Punatu i Istri. Naravno, upoznali smo Zagreb, Rijeku i obišli
èak i Plitvièka jezera. Jednom nas je primila Nakladna kuæa „Školska knjiga", gdje su
naša djeca u dar dobila mnogo knjiga. Ove
godine dolazi red na nas. Nastojimo našim
gostima pružiti ugodne trenutke boravka.
Osim upoznavanja Budimpešte, nosimo ih
na izlete diljem Madarske, a da bi se uspostavljena prijateljstva što veæma osnažila,
smještamo ih kod uèenièkih obitelji, a
koristimo se oguænostima
obližnjeg šumskog odmarališta na Kovinskom Dunavcu. Na samom poèetku osmišljavanja tih veza, i kasnije, naša kolegica Eva Pastor u pogledu organizacije mnogo je uèinila, ali od ove godine, zbog nesuglas-seminosti s mjesnim predstavništvom, tražila je premještaj u drugu školu.
Ostale smo nas dvije, Eva æe nam jako nedostajati.

Osim školskih obveza, kakve slobodne
aktivnosti postoje za djecu?
– Hvala Bogu, današnja djeca imaju
bezbroj izbora da nakon školske nastave
sudjeluju na raznim slobodnim aktivnostima. U nas je gradski Dom prosvjete kojim
veæ desetljeæima zdušno i struèno upravlja
ravnatelj Ladislav Halas Inaèe, ako treba
zapjevati, zaplesati, zasvirati, u Tukulji ima
mnogo Hrvata, ali ako treba nešto konkretno uraditi, založiti se za zajednièke zadaæe,
onda ih veæ nema u tolikom broju. Najvjerojatnije ta ravnodušnost je zbog preoptereæenosti èovjeka 2l. stoljeæa. No, i
osim reèenog, mi u školi – bar što se hrvatskih odjela tièe – iskorištavamo naše sate i
u tome smjeru. Naime, uèimo s djecom stihove naših pjesnika, pjesmice koje se vežu
za godišnja doba, blagdane, nacionalne
praznike pa i mjesne puèke obièaje. Prije
Božiæa smo, primjerice radi, s pomoæu
jednog od revnih hrvatskih roditelja, Franje
Èepelsigetija, uprilièili djeèji igrokaz o
Betlehemu, koji nam je posudila odgojiteljica budimpeštanskog vrtiæa Dora

Išpanoviæ. S manjom režijskom preinakom,
uz božiæne nabožne pjesme – dakako, na
hrvatskom – djeca su, predstavljajuæi Josipa, Mariju, andele, pastire i zvjezdice, svojim roditeljima, bakama, prijateljima i nastavnicima pružili veoma uspješnu priredbu
koja je oduševila sve nazoène.
Mislim da takve prigode u našoj školi do
sada još nije bilo – rekla nam je na kraju
razgovora uèiteljica Marija Prener-Doboczky koja svaki dan do škole putuje 3-4 km, iz
obližnjeg Szigethaloma (ili Silaja, kako su
ga nekoæ zvali Tukuljci i Hrvati u okolnim
mjestima), a èiji su sinovi, 27-godišnji Josip
i 25-godišnji Zoltan – kako s ponosom reèe
naša Židanka –„zagrijani" Hrvati.
Razgovarao:
Marko Dekiæ
Hrvatski Glasnik
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A képviselõ-testület
gyorsítja a fejlesztéseket
Csendben elfogadtuk a költségvetést
Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve Tököl Város Képviselõ-testülete is elfogadta 2005. évi költségvetését. Nem mondok újat senkinek, ha azt állítom, hogy a kormány nem kényezteti el a településeket. Szerencsére az elmúlt 15 évben folytatott költségvetési, gazdálkodási tevékenységünk némi mozgásteret akkor is biztosít számunkra, ha a kötelezõ feladataink
ellátását sem finanszírozzák teljesen. Most már évek óta 1 milliárd Ft körüli költségvetéssel indítjuk az évet, s menet közben
pályázatokkal, ingatlanhasznosítással igyekszünk azt magasabbra emelni. Hasznos és a város anyagi ügyeiben járatosak számára tanulságos, ha a lényeges tételekrõl konkrét számokkal
beszélünk.
2005-ben a kiadási és a bevételi oldalt egyaránt 1 Mrd 294
millió Ft-ban határoztuk meg. Ez a tavalyi költségvetésnél lényegében a tervezett 120 M Ft hitel felvételével magasabb. Ettõl
eltekintve hitelfelvétel nélkül kb. 1 Mrd 150 M Ft felhasználására van lehetõség. A bevezetõben említett mozgásteret a helyi
adóbevételek tételek egy része jelenti. Azért csak egy része, mert
a városnak ebbõl kell kiegészítenie azon kötelezõ feladatok finanszírozását, melyeket a hangzatos szlogenek ellenére is áthárít
a kormány. Közel 140 M Ft megy az általános iskola, az óvodák,
a bölcsõde mûködtetésére, a szociális és egészségügyi feladatok
kiegészítésére a helyi adókból. Természetesen az állami normatíva és az intézmények saját bevételei mellett. A helyi adóbevétel kisebb hányada olyan nem kötelezõ feladatok ellátását biztosítja, mint a Mûvelõdési Ház, a Sportcsarnok, a Bölcsõde, a
Sportkör, a tököli közösségek, klubok, egyesületek mûködési
támogatása. A nagyrendezvényeket szintén ebbõl a bevételbõl
támogatjuk. A kommunális adóbevétel 16 M Ft-ját ebben az évben is útépítésre fordítjuk. Jövõre remélhetõleg már az uszodai
költségvetés része lehet.
Számokra fordítva a Mûvelõdési Ház 14 M Ft, a Sportcsarnok
14 M Ft, a Bölcsöde 10 M Ft, a Sportkör 12 M Ft, a közösségek
összességében 4 M Ft, a Táncfesztivál, Lovas fesztivál, Juniális,
Szüreti felvonulás, Borverseny 4 M Ft támogatásban részesül.

Csak magunkra számíthatunk
A tököli polgárok, vállalkozók terheit a ciklus kezdetén meghatároztuk, s kiszámítható módon évente csupán az inflációval
korrigálunk.
Megítélésem és az Állami Számvevõszéki vizsgálatok alapján
Tököl intézményrendszere takarékos. Azonban még itt is vannak költségcsökkentési lehetõségek. A Területi Szociális Gondozási Központ feladatainak átszervezésével évente több mint 10
M Ft megtakarítást értünk el. A jövõben is keresnünk kell a költségcsökkentés lehetõségeit.
Szólni kell a város hitelfizetési kötelezettségérõl, mely az évekkel korábbi útépítések miatt áll fenn.
Az éves törlesztési kötelezettségünk 13 M Ft, s 2005 után még
2006-ban jelenik meg. Egyértelmû, hogy az 1,3 Mrd Ft-os költségvetésben 13 M Ft-os hitelkötelezettség nem jelent megoldhatatlan feladatot, hiszen annak csupán 1 %-a.
Ha elfogadjuk, hogy a külsõ körülményekre nincs hatásunk,
csak magunkra számíthatunk, bizony fel van adva a lecke. A tököli polgárok a FIDESZ-MDF-MKDSZ csapat tagjaira s rám
azért szavaztak, mert bíztak hozzáértésünkben, tapasztalatainkban, az általunk megfogalmazott ciklusprogram megalapozottságában. Ez a program nem kevesebbet ígért, mint az intézmé-

nyek mûködtetése, a nem kötelezõ, de számunkra fontos feladatok ellátása mellett épület-felújítást, útépítést, városszépítést, új
ravatalozót és uszodát. A ciklus gazdasági programja alapján
állítom, hogy fontos pályázataink eredménytelensége ellenére is
elérhetjük céljainkat.
Természetesen könnyebb lenne a helyzetünk, ha a SAPARD
pályázatunk 26 M Ft támogatása helyett az igényelt 100 M Ftos támogatást kaptuk volna. Már megújult volna az általános
iskola, ha nem utasították volna el a felújításra, informatikai fejlesztésre beadott pályázatunkat. Kistérségi szinten is jelentõs
közigazgatási változást hozott volna a négy települést, köztük
Tökölt 70 M Ft fejlesztéssel érintõ informatikai pályázat, amely
sajnos szintén elutasításra került. Ezekben az esetekben nincs
mód ismételt beadásra, nem úgy, mint a régiós és Pest megyei
pályázatok esetében, ahová a 2004-ben elutasított Csépi úti
óvoda felújítási és útépítési pályázatainkat természetesen ismét
benyújtottuk.
A legfájdalmasabb az uszodaépítés ügye. Államkötvénybõl és
telekértékesítésbõl biztosítani tudjuk a beruházás jelentõs
hányadát, azonban sajnálatos módon vissza nem térítendõ állami támogatásra nem számíthatunk. Nem voltunk túl lelkesek a
kormányzat által P.P.P. programnak nevezett uszodaépítési akció
elképzeléseinek megismerése után, de megdöbbentõ hírként éltük meg, hogy a kistérség minden települése által támogatott
tököli pályázat nem került be az országosan 50 településre tervezett programba. Hangsúlyozom, Tököl rendelkezik az uszoda
építés költségeinek több mint a felével, s az uszoda Engedélyezési Tervével.
Mondhatnánk, megpróbáljuk túlélni ezt az idõszakot, de tudjuk, tõlünk Tököl polgárai eredményeket várnak s mi meg fogunk felelni a várakozásoknak.

Nem siránkozunk, dolgozunk
2004-ben elkészült a lakótelepen a belsõ Duna utca közvilágítása, átadtuk a védõnõi tanácsadót, ebben az évben központi játszóteret alakítottunk ki, támogatjuk új parkolóhelyek kialakítását, leaszfaltozzuk a belsõ Duna utcát, pályázati célra elkészíttetjük a Kisfaludy, Mátyás király utcák terveit. 20.000 m2 sóder,
kulés útalapot javítottunk fel, elkészítjük az állomás és a Csépi út
közötti járdát, felújítottuk az állomást, és hozzájárultunk a park
és parkoló rendezéséhez.
A SAPARD támogatással megnyitottuk a Teleházat, újjávarázsoljuk a Hõsök terét, és a Vásár téri behajtót. Megépítjük a
Ravatalozót, új ablakokat helyezünk az Aradi utcai iskolába, s 50
M Ft összegben útépítésrõl döntöttünk.
Döntés elõkészítés elõtt áll az uszodaberuházás, mert természetesen bízunk abban, hogy ha az "A" terv nem is jött be, a
"B" vagy a "C" terv alapján mégiscsak megépítjük ebben a ciklusban.
Nem siránkozunk, hanem dolgozunk, hogy az intézményi
mûködés hiányait a város egyéb bevételeibõl pótolhassuk, s
hogy ingatlanhasznosítással fejlesztéseket biztosító bevételekre
tegyünk szert.
Pályázatokat készítünk, készíttetünk, felgyorsítjuk a telekértékesítést, költségcsökkentési javaslatokat vizsgálunk, hogy Tököl
folyamatos fejlõdését biztosítsuk.
Hoffman Pál
polgármester
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2005
Kiadások

ezer forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II.Beruházások összesen
III. Felújítások összesen
IV. Végleges pénzeszköz átadások összesen
V. Különféle elszámolások
1. Általános tartalék
2. Mûködési célú céltartalék
3. Felhalmozási célú céltartalék
V. Különféle elszámolások összesen
VI. Hitelek törlesztése összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

1 468
22 300
129 328
153 096
12 821
632 055
40

GAMESZ
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II.Beruházások összesen
V. Végleges pénzeszköz átadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

58 754
20 206
46 070
125 030
650
10 233
135 913
41

97 921
33 338
107 553
238 812
170 465
1 750
55 111

2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II. Beruházások
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

50 174
57 193
259 533
3 512
263 045
73

Általános Iskola ( felnõttoktatás)
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

19 338
6 403
559
26 300
26 300
8

TSZGK/ Gyermekjóléti Szolgálat
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

8 229
2 537
566
11 332
11 332
3

Bölcsõde
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

9 409
3 118
3 905
16 432
16 432
7

Hagyományõrzõ Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

18 328
6 092
7 400
31 820
31 820
10

Horvát Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

Mûvelõdési Központ és Könyvtár
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

9 284
3 189
19 820
32 293
32 293
6

12 702
4 258
7 020
23 980
23 980
7

Napsugár Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

Sportcsarnok
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

8 741
2 917
11 254
22 912
22 912
5

18 671
6 176
9 310
34 157
34 157
10

Szivárvány Óvoda
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
Kiadások összesen
Létszámelõirányzat (fõ)

36 487
12 066
15 983
64 536
64 536
20

Általános Iskola (nappali oktatás)
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások

152 166

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Mûködési kiadások
1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok
3. Dologi kiadások
I. Mûködési kiadások összesen
II.Beruházások összesen
III. Felújítások összesen
III. Végleges pénzeszköz átadások összesen
IV. Különféle elszámolások
1. Általános tartalék
2. Mûködési célú céltartalék
3. Felhalmozási célú céltartalék
IV. Különféle elszámolások összesen
V. Hitelek törlesztése összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Létszámelõirányzat (fõ)

450 030
150 474
286 633
887 137
174 627
1 750
65 344
1 468
22 300
129 328
153 096
12 821
1 294 775
229
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Bevételek

(ezer forintban)
I. Mûködési bevételek
1. Intézményi mûködési bevételek
2. Építményadó
3. Magánszemélyek kommunális adója
4. Iparûzési adó
5. Személyi jövedelemadó helyben maradó része
6. Személyi jövedelamadó jöv. különbség
mérséklésére
7. Személyi jövedelemadó normatív módon
elosztott része
8. Gépjármûadó
9. Építésügyi bírság
10. Egyéb bevételek
I. Mûködési bevételek összesen:

102 787
35 000
1 498
350
599 913

II. Felhalmozási bevételek
1. Tárgyi eszközök értékesítése
2. Sajátos felhalmozási és tõkebevételek
3. Osztalék bevétel
II. Felhalmozási bevételek összesen:

166 164
2 380
10
168 554

III. Támogatások
1. Normatív állami hozzájárulás
2. Normatív, kötött felhasználású támogatások
3. Központosított elõirányzatok
III. Támogatások összesen:

341 336
6 948
5 927
354 211

IV. Átvett pénzeszközök
1. Mûködési célra átvett pénzeszközök
IV. Átvett pénzeszközök összesen:
V. Hitelek
1. Felhalmozási célú hitelfelvétel
V. Hitelek összesen:
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Hirdetések
Harmónia Természetgyógyászat
Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
Tököl, Viola u. 19.
Szolgáltatásaink: teljes körû állapot felmérés. Kezelés: a tradicionális kínai orvoslás módszereivel, 15 éves szakmai
gyakorlattal, felsõfokú szakirányú
végzettséggel.
Rendelési idõ: hétfõ: 14-20, kedd, csütörtök: 13-20, péntek: 13-19 óráig. Bejelentkezés: a rendelés ideje alatt
személyesen, vagy telefonon a 24-488677 és a 20-9820-031 telefonszámokon.
Szeretettel várom gyógyulni vágyó
leendõ pácienseimet: Balla János

Felhívás
Felhívjuk az érdeklõdõk figyelmét,
hogy építési telek vásárlása elõtt a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájában
a településrendezési tervet tekintsék
meg, a megvenni kívánt telekrõl kérjenek bõvebb információt.
Polgármesteri Hivatal
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83 574
30 500
18 700
130 000
93 094
104 410

52 097
52 097
120 000
120 000
1 294 775

Tököl Város Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet a Napsugár
Óvoda (2316 Tököl, Csép út 6.)
vezetõi állásának betöltésére.
A megbízás feltételei:
– a megbízás 10 nevelési évre szól,
– a megbízás kezdõ napja: 2005. augusztus 1. napja
– a megbízás megszûnésének napja:
2015. július 31.
– jogszabályban elõírt végzettség
– 5 év szakmai gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– iskolai végzettséget igazoló diplomát
vagy annak hiteles másolatát,
– szakmai életrajzot
– vezetési programot – mely szakmai
helyzetelemzésre épül és a fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza.
A pályázat benyújtásának határideje: az
Oktatási Közlönyben történt megjelenést
követõ 30. nap.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Hoffman Pál polgármester (2316
Tököl, Fõ u. 117.) A pályázat elbírálása a
2005. júniusi ülésen várható.

Tököl
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete 2005. évi
programterve
Április
27. 14 óra: Batyusbál mûsorral, zenével
egybekötött vidám rendezvény
Május
11. Látogatás a Margitszigetre
25. 10 óra: Esélyegyenlõségi nap a mûvelõdési központ nagytermében, a Csepel-szigeten élõ fogyatékos embereknek. Program: köszöntõ a találkozó alkalmából, mûsorral, ebéddel, zenével.
A rendezvény 19 óráig tart, zenész: Mocsár Árpád
28. Kirándulás gyógyvízhez, Jászapátiba autóbusszal
Június
15. Palatinuszi belépõ
22. Klubdélután a mûvelõdési központban vagy a Parkerdõben, névnapok
ünneplésével, zenével
23. Kirándulás Ceglédre autóbusszal
Szeptember
14. Kirándulás autóbusszal Jászberénybe
21. Rendezvény a mûvelõdési központban 14 órai kezdettel, uzsonna, vendégeket várunk. Tombola, névnapok
ünneplése, sok zenével
Október
5. Vezetõségi ülés 10 órakor
26. 13 óra: Ünneplés a mûvelõdési
központban, házassági évfordulók,
programok, tombola, vacsora, névnapok, zenés rendezvény
November
18. Színházba megyünk
23. 13 óra: Klubdélután a mûvelõdési
központban, tombola, uzsonna, vetélkedõ, névnapok ünneplése, zenés öszszejövetel
December
5. Vezetõségi ülés 10 órakor
21. 13 óra: a mûvelõdési központban
közgyûlést tartanak, karácsonyi ünnepség, mûsor, vacsora, ajándékozás, névnapok ünneplése, zenés rendezvény.
Az egész éves programok díjtalanok, a
programok változhatnak, csak az idõpont állandó.
Vezetõség: Csurcsia Mátyásné, Bucsek
Istvánné, dr. Mihály Alajosné, Zsurzsucz
Istvánné, Nagy Károly, Beke Pál
Tel.: 24-479-291, 30-5194-395

Tájékoztatás
Az APEH kirendeltsége 2005. április
19-étõl a Szigetszentmiklós, Gyári út 20.
szám alá költözik. Telefonszám változatlan: 06-24-442-052
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Polgármesteri Hivatal
2316 Tököl, Fõ út 117.
Központi telefonszám:
06 (24) 520-900
hivatal@tokol.hu
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-12.00 óráig
Ügyelet pénteken: 15.00 óráig
Okmányiroda
2316 Tököl, Fõ út 119.
Tel.: 06 (24) 536-530,
06 (24) 536-531
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda, csütörtök: 7.30-16.00
óráig
Péntek: 7.30-12.00 óráig
Ügyelet pénteken: 15.00 óráig.
Városi Gyámhivatal
2316 Tököl, Fõ út 119.
Tel.: 06(24)536-530,
06(24)536-531
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-12.00 óráig
Polgármester
Hoffman Pál
Ügyfélfogadási napja:
Hétfõ: 13.00-18.00 óráig
Jegyzõ
Dr. Bekk Mária
Ügyfélfogadási napja:
Hétfõ: 13.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00 óráig
GAMESZ
2316 Tököl, Fõ út 117.
Tel.: 06 (24)479-179
Ügyfélfogadási napja:
Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
Szerda: 7.30-16.00 óráig
Péntek: 7.30-12.00 óráig
TVCS KHT.
2316 Tököl, Fõ út 143.
Tel.: 06 (24) 479-197
Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.
Tel.: 06 (24) 510-905
Fax: 06 (24) 510-906
Falugazdász
2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.
Félfogadási idõ:
Hétfõ: 13.00-16.00 óráig
Kisdunamenti Takarékszövetkezet
2316 Tököl, Kossuth L. u. 2.
Tel.: 06 (24) 479-012
Ügyfélfogadási idõ:

Tököli Tükör

INFORMÁCIÓ
Hétfõtõl csütörtökig: 7.3015.30 óráig
Péntek: 7.30-12.00 óráig
Postahivatal
2316 Tököl, Kossuth L. u. 2/a.
Tel.: 06 (24) 489-739
Tel.: 06 (24) 510-860
2316 Tököl, Duna u. 5.
Tel.: 06 (24) 488-528
Teleház
2316 Tököl, Mester u. 1.
Tel.: 06 (24) 536-980
tokoltelehaz@invitel.hu
telehazwebtokol@invitel.hu
infotelhaz@invitel.hu
Védõnõi Szolgálat
2316 Tököl, Iskola u. 8.
Tel.: 06 (24) 496-180
Bölcsõde
2316 Tököl, Csépi út 6.
Tel.: 06 (24) 479-043
Óvodák
Napsugár Óvoda
2316 Tököl, Csépi út 6.
Tel.: 06 (24) 479-117
Szivárvány Óvoda
2316 Tököl, Csépi út 57.
Tel.. 06 (24) 479-110
Horvát Óvoda
2316 Tököl, Kossuth L. u. 66.
Tel.: 06 (24) 479-010
Hagyományõrzõ Óvoda
2316 Tököl, Fõ út 49.
Tel.: 06 (24) 479-087
Iskolák
2316 Tököl, Aradi u. 56.
Tel.: 06 (24) 531-865
Tel.: 06 (24) 531-866
2316 Tököl, Pesti úti ltp.
Tel.: 06 (24) 489-472
Tel.: 06 (24) 531-895
Gyermekjóléti Szolgálat
2316 Tököl, Aradi u. 56.
Tel.: 06 (24) 496-026
Félfogadási idõ:
Hétfõtõl péntekig: 9.00-12.00
óráig
Idõsek és Mozgáskorlátozottak Otthona
2316 Tököl, Duna u. 7.
Tel.: 06 (24) 489-862
Tel.: 06 (24) 489-861

Tel.: 489-700
Városi Sportcsarnok
2316 Tököl, Aradi u. 56.
Tel.: 06 (24) 479-378
Rendõrõrs
Ügyelet:
2316 Tököl, Fõ út 112.
Tel.: 06 (24) 479-007
Egészségügy
Háziorvosok:
Dr. Medveczky Sándor
2316 Tököl, Iskola u. 8.
Betegfogadási idõ:
Hétfõtõl szerdáig: 10.00-14.00
óráig
Csütörtök: 8.00-12.00 óráig
Péntek: 14.00-18.00 óráig
Tel.: 06 (24) 479-089
Dr. Balla Mária
2316 Tököl, Iskola u. 8.
Betegfogadási idõ:
Hétfõn és szerdán: 14.0018.00 óráig
Kedd: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Péntek: 10.00-14.00 óráig
Tel.: 06 (24) 479-183
Dr. Kerékgyártó István
2316 Tököl, Iskola u. 8.
Betegfogadási idõ:
Hétfõn, szerdán és pénteken:
7.00-11.00 óráig
Kedden és csütörtökön:
14.00-18.00 óráig
Tel.. 06 (24) 479-080
Dr. Halász Ilona
2316 Tököl, Kisfaludy u. 8.
Tel.: 06 (24) 489-475
Betegfogadási idõ:
Hétfõn, szerdán és pénteken:
8.00-12.00 óráig
Kedden és csütörtökön:
14.00-18.00 óráig
2316 Tököl, Kossuth L. u. 4.
Hétfõ: 16.00-18.00 óráig
Csütörtök: 8.00-10.00
Dr. Elekes Edit gyermekorvos
2316 Tököl, Fõ út 90.
Betegfogadási idõ bejelentkezés alapján telefonon:
Tel.: 06-20-323-1416
Hétfõn, szerdán és pénteken:
8.00-11.00 óráig
Kedd: 14.00-17.00 óráig

Nyírfaliget Idõsek Otthona
2316 Tököl, Pesti út 1.
Tel.: 06 (24) 489-761
Tel.: 06 (24) 489-762

Fogászati rendelõ
2316 Tököl, Iskola u. 8.
Tel.: 06 (24) 479-125

Fiatalkorúak Büntetés-Végrehajtási Intézete
2316 Tököl, Ráckevei út 6.

Kunzerné Dr. Balázs Ilona
Rendelési idõ:
Hétfõn, szerdán és pénteken:

8.00-12.00 óráig
Kedden és csütörtökön: 14.0018.00 óráig
Dr. Turopoli Éva
Rendelési idõ:
Hétfõn, szerdán és pénteken:
14.00-18.00 óráig
Kedden és csütörtökön: 8.0012.00 óráig
Városi Bíróság
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 25.
Tel.: 06-(24) 385-707
Városi Ügyészség
2300 Ráckeve, Városház u. 1.
Tel.: 06 (24) 485-757
Körzeti Földhivatal
2300 Ráckeve, Szent István tér 3.
Ügyfélfogadási nap:
Hétfõn és szerdán: 8.00-15.00
óráig
Pest Megyei Munkaügyi Központ
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Tel.: 06 (24) 518-641
Ügyfélfogadási nap:
Hétfõ, kedd: 8.00-12.00 óráig
Szerda: 5.00-12.00 óráig
12.00-15.30 óráig
Csütörtök, péntek: 8.00-12.00
óráig
ÁNTSZ
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 25.
Tel.: 06 (24) 485-252
APEH Pest Megyei Igazgatósága
2310 Szigetszentmiklós,
Gyári út 20.
Tel.: 06 (24) 442-052
Rendõrkapitányság
2310 Szigetszentmiklós,
Gyári út 88.
Tel.: 06-(24) 525-460
Közjegyzõk
Dr. Víg Gábor
2300 Ráckeve, Kossuth L. u.
25.
Tel.: 06 (24) 385-976
Félfogadási nap:
Hétfõ, szerda: 8.00-16.00
óráig
Dr. Dankó Patrícia
2300 Ráckeve, Rafás köz 1.
Tel.: 06 (24) 219-550
06 (24) 219-551
dpatricia@invitel.hu
Dr. Juhász Ildikó
2310 Szigetszentmiklós,
Losonczi u. 1.
Tel.: 06 (24) 530-196
06 (24) 530-195

Tököli Tükör
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HÍREK, ESEMÉNYEK

Anyakönyvi Hírek
2004. december – 2005. január, február, március havi események

Születések:
Szabadi Zsófia
Sipos Norbert
Balogh Attila
Kapusi Csaba Márk
Tóth Máté István
Bárdos Zsolt Krisztián
Joszkin Kevin Erik
Szajkó Sára
Czuri Laura Hanna
Mészáros Nikolett
Fejõs Kitti
Ráckevei Réka
Sajdik Kevin
Kovács Botond
Bán Boglárka
Pásztor Attila
Taligás Viktória Ivett
Lakatos Boldizsár Mihály
Magyari Sándor Zalán
Farkas Viktória
Kovács Balázs
Gyurkovics Levente
Szívós Gergely
Jakab Tibor
Ónody Zoltán
Horváth Rómeó
Benkovics Mátyás
Jónás Péter
Bálint Róbert
Tóth Tamás

szül: 2004.12. 15.
szül: 2004.12. 17.
szül: 2004.12. 21.
szül: 2004.12. 22.
szül: 2004.12. 26.
szül: 2004.12. 30.
szül: 2005. 01. 03.
szül: 2005. 01. 08.
szül: 2005. 01. 10.
szül: 2005. 02. 02.
szül: 2005. 02. 04.
szül: 2005. 02. 05.
szül: 2005. 02. 13.
szül: 2005. 02. 16.
szül: 2005. 02. 17.
szül: 2005. 02. 18.
szül: 2005. 02. 18.
szül: 2005. 02. 18.
szül: 2005. 02. 20.
szül: 2005. 02. 23.
szül: 2005. 02. 25.
szül: 2005. 03. 05.
szül: 2005. 03. 09.
szül: 2005. 03. 11.
szül: 2005. 03. 11.
szül: 2005. 03. 16.
szül: 2005. 03. 17.
szül: 2005. 03. 25.
szül: 2005. 03. 29.
szül: 2005. 03. 29.

Halálesetek:
Sós István
Novák Lajosné sz.Seres Mária
Berta Sándorné sz. Führer Juliánna Márta
Farkas Flóriánné sz. Felker Ilona Ágnes
Bárd Ferencné Kheil Márta Mária
Sebõk Lajos
Szilágyi Gergelyné sz. Marlin Margit
Balogh Jánosné sz. Kovács Gizella
Patakfalvi László
Kocsis Ilona
Botos László
Csvorics Miklós
Papp Zoltánné sz. Deme Róza
Hoffmanné Joszkin Dóra
Farkas Pál
Milkovics Domonkosné sz. Hernold Ágnes
Füredi Antalné sz. Kaslik Veronika
Mohai Tivadarné sz. Pantó Katalin
Horváth Tibor
Karádi Sándor
Avacz József
Ferenczi Éva
Farkas Antal
Révai Frigyes
Metz János
Kacz Gyuláné sz.Tóth Julianna
Megyesi István
Lipsz Károlyné sz. Kovács Rozália
Skorka Mihályné sz. Csasztvan Erzsébet
Lisóczki Istvánné sz. Seres Julianna
Bundics Márton

élt ( 66 )
élt ( 46 )
élt ( 66 )
élt ( 88 )
élt ( 57 )
élt ( 71 )
élt ( 79 )
élt ( 71 )
élt ( 62 )
élt ( 87 )
élt ( 42 )
élt ( 79 )
élt ( 59 )
élt ( 33 )
élt ( 89 )
élt ( 94 )
élt ( 82 )
élt ( 85 )
élt ( 57 )
élt ( 72 )
élt ( 46 )
élt ( 65 )
élt ( 80 )
élt ( 82 )
élt ( 85 )
élt ( 70 )
élt ( 65 )
élt ( 83 )
élt ( 96 )
élt ( 45 )
élt ( 65 )

évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet
évet

Házasságkötések:
Marlyin Tamás Gyula és Bereczki Andrea
2005. 01. 08.
Kokány Péter Tibor és Szabó Olga
2005. 01. 08.
Képes Tibor és Nádasdi Tünde
2005. 01. 08.
Ráckevei Károly és Pálházi Brigitta
2005. 01. 08.
Mészáros Gábor és Végh Tímea
2005. 02. 17.
Portik Nándor és Herbst Bernadette
2005. 02. 26.
Piller Elek és Horváth Tünde Csilla
2005. 03. 05.
Rácz Ferenc és Baski Andrea Éva
2005. 03. 18.
Schütt Tamás és Nagy Gabriella
2005. 03. 19.
Bagyó Márton és Grecz Anita
2005. 03. 19.
Tóth László és Balázs Éva
2005. 03. 19.
Kunzer Barna és Urbán Éva Márta
2005. 03. 26.

Az év elején Horvátországban ismét köztársasági
elnöknek választották a 70 éves Stipe Mesiè urat.

Képünkön az elnök úr a nemrégiben elhunyt II. János Pál
pápával Horvátországban.
XVI. évfolyam 1-2. szám
Kiadja:Tököl Város Polgármesteri Hivatala
Szerkesztõségvezetõ: Lerner Gábor
Szedés, tördelés, nyomda:
Press+Print Kft. Kiskunlacháza, Gábor Á. 2/a
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Új játszótér és parkolók
Április végére elkészült a lakótelepi „központi” játszótér. A gyerekek és
szüleik egyaránt nagy örömmel vették „birtokukba” az Önkormányzat nagyszerû ajándékát. A bekerített hinták, mászókák, libikókák és óriáshomokozó
várja a gyermekeket egy kis kikapcsolódásra, bár az átalakítás még nem teljes.
A megpihenni vágyók számára padok és hulladékgyûjtõ edények kerülnek
még kihelyezésre.
Az orvosi rendelõnél a parkolók kialakítása folyik, a focipálya mellett pedig
egy mini KRESZ pálya tervei készülnek, a Kisfaludy utcai társasház segítségével.
A lakótelepi utak állapotfelmérése is megtörtént, jelenleg a pályázatbeadáshoz szükséges tervek elkészítése folyik.
A fejlesztés folyamatos. Reméljük, mindenki megelégedésére tesszük szebbéjobbá környezetünket, otthonunk környékét, lakhelyünket.
Néhány vélemény a felújított játszótérrõl:
Brátán Ferencné nagymama: - Én az unokáimra szoktam vigyázni, nem itt
lakom, de nagyon örülünk ennek a sok új szabadtéri játéknak. Már tényleg
csak ülõ alkalmatosság hiányzik, hogy mi felnõttek is jobban élvezhessük a
"kintlétet", mert én már nem tudok úgy szaladgálni mint a gyerekek.
Síposné Szitár Judit, két gyermek édesanyja: - Jó ez a játszótér, csak nagyon
sajnálom a többi kicsit, amiket elbontottak. Még ha nem is ilyen színvonalas
mint ez a nagy, de még 1-2 kisebb jó szolgálatot tenne. Itt az a nagyszerû,
hogy tele van fával, nagy a hely, lehet szaladgálni.
A régi, fémbõl készült játékok az Európai Uniós szabványoknak nem felelnek meg, de a lakótelepen lévõ játékok sorsa a társasházi közösségek
kezében van. A játékok elbontásáról, illetve a meglévõk sorsáról érdeklõdjenek a közös képviselõknél.

A Pest Megyei Kéményseprõ
Vállalat Felhívása
A Pest Megyei Kéményseprõ Vállalat tájékoztatása szerint az EGO Méréstechnikai
Kft. (Debrecen) és hasonló vállalkozások égéstermékek mérésével keresi meg a
lakosságot. Ez a fajta szolgáltatás nem helyettesíti a kéményseprõt, ezért a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ!
Tehát a Méréstechnikai Kft. nem kötelezõ szolgáltatást végez, és annak igénybevétele független a kéményseprõ-ipari szolgáltatástól!
Filó András igazgató

Kismamák anyukák
figyelem!
A tököli lakótelepen
Baba-mama
klub mûködik.
A védõnõi irodában minden
páros hét csütörtökön 10 órától várják a szervezõk
a kismamákat, anyukákat és babáikat.
A szakmai elõadásokról és az aktuális
témákról érdeklõdni lehet a 30/7472-385 ill. 30/399-50-38 telefonszámokon vagy autohaus@vnet.hu email címen.
A védõnõi rendelõben a havi program ki van függesztve!
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Tisztelt Polgármesteri
Hivatal!
Tisztelt Polgármester!
A Tököli Gazdák Vadásztársasága nevében ezúton szeretném
megköszönni a tisztelt hivatalnak,
hogy számunkra 2 db konténert
biztosított a sitt elhordására.
Minden természetet szeretõ, illetve kedvelõ ember szívesebben
járja a természetet, ha az szeméttõl
mentes.
Reméljük, munkánkkal egy kicsit mi is hozzájárultunk a tisztább
természetért.
Tisztelettel:
Plausin István
vt. elnök

A Pest Megyei
Munkaügyi Központ
kirendeltsége
elköltözik!
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a Szigetszentmiklósi
és a Ráckevei Kirendeltséget összevonta, és 2005. május 2-tõl a kirendeltség
Ráckevén mûködik.
A Pest Megyei Munkaügyi Központ
Ráckevei Kirendeltségének elérhetõsége:
2300 Ráckeve, Szent István tér 5.
Tel: 06-24-519-150
06-24-519-151
06-24-518-640
Fax: 06-24-518-641
Ügyfélfogadás:
Hétfõ, kedd:
Szerda:

8 – 12
8 – 12
12,30 - 15,30
Csütörtök, péntek:
8-12
Kirendeltségvezetõ mobilszáma:
06-20-460-1140
Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy

az orvosi ügyelet telefonszáma megváltozott.
Az új szám:

20-253-3139

Tököli Tükör

Még él a
remény
Labdarúgó csapatunk remek õszi
szereplése felfokozta a várakozásokat.
A csapat céljaként megfogalmazott
feljutás, az NB-III. elérése 40 év után,
egyre több szurkolót vonzott a pályára.
Sikeresnek mondható téli felkészülés
után a Kecskemétrõl visszatérõ Leskó
edzõ vezetésével játszó csapat azonban
még nem érte el õszi formáját. Emlékezetes, jó játékkal elért gyõzelmet, az
Aszód elleni kínkeserves hárompontok, s ami még nagyobb baj, megmagyarázhatatlan döntetlenek követtek.
A rivális Bag és Maglód is változóan
szerepelt, így döntetlenjeink ellenére
(melyek közül az utolsó helyezett Bugyi
elleni a legfájóbb) is a dobogó állandó
szereplõi vagyunk. Idegenbeli rangadókon és a riválisok egymás elleni
eredményein dõl el a bajnoki cím.
A hétvégén a csapat kitett magáért,
most azt a Bagot, aki ellen az emlékezetes csepeli villanyfényes mérkõzésen
csak 1:1-re végzett, most vendégként
saját pályáján verte 3:1-re.
Még minden lehet, mondják a hozzáértõk, akár Maglódon is képesnek
tartják bravúrra a csapatot.
A két rivális egymás elleni mérkõzésének kedvezõ alakulása is fontos.
Már most látható, hogy a bajnoki cím
már a kezünkben volt. Reménykedünk,
hogy a 40 évvel ezelõtti forgatókönyv
valósul meg, s a Tököl most is megelõzi
nagy riválisait.
Újdonság a klub és az önkormányzat
házatáján, hogy vállalkozói alapon létrehozandó mûfüves pályára vonatkozó
ajánlatot tárgyalnak az érintettek.
Jelenleg a feltételek pontosítása, a
helyszín kiválasztása folyik.
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FUTBALLISTÁT IS
NEVEL A KERTÉSZ
Vajon gondol-e bármelyik magyar futballista a sikerek közepette a jövõre, eszébe
jut-e, hogy öt vagy tíz év múlva, miután
visszavonult, mi vár rá? Bizonyára vannak,
akik tudatosan készülnek a civil életre, de
az élet igencsak furfangos, és olykor kegyetlen forgatókönyvíró. Hamar István is
tudna mesélni errõl.
A technikás, lendületes csatár Csepelen
lett a drukkerek kedvence, akkoriban még
Rákóczi Ferenc-szerû hosszú, loboncos
hajjal nyargalászott a pálya bal szélén, és
kiosztott meccsenként minimum három
kötényt.
Nem csoda, hogy Kispestre csábították,
ahol igazi sztár lett. Rajongtak érte, pedig
az még a valóban remek játékosokkal teletûzdelt Honvéd volt. Hamar István karrierje szépen ívelt felfelé, jött a válogatottság, külföldi szerzõdések és magánéleti
boldogság. Csinos felesége az évek során
három gyönyörû gyermekkel ajándékozta
meg.
Most 34 évesen mégis új élet vár rá.
A kispesti fõtulajdonos öregnek minõsítette.
Még futballozhatna, akár elsõ osztályban is játszhatna, ha nem küldik el tavaly
nyáron kedvenc csapatától, a Honvédtól.
Ám a fõtulajdonos, Piero Pini öregnek titulálta, és gyakorlatilag kirúgta. De ez még
semmi, nemcsak egyik szerelmét, a Kispestet veszítette el, hanem a családi boldogságot is.
Rivaldafény, mesés jövedelem, sikerek,
boldog hétköznapok – mindebbõl semmi
sem maradt.
– Mit gondol, beférne mostanság a
Honvédba?
– Ha nem fájna mindenem, ha nem sajogna valamennyi porcikám, akkor azt
mondom, még legalább három évig futballoznék a Honvédban – mondta Hamar
István – Fájt, amikor elküldtek Kispestrõl,
hiszen számomra mindig ez a klub volt az
elsõ. Az emlékezetes eltiltásom és a Videotontól való távozásom után tavaly télen kerültem vissza a Bozsik-stadionba, részese
lehettem a feljutásnak. Akkor azt mondták
a vezetõk, én leszek a csapatkapitány, és sokat várnak tõlem. Ehhez képest két nappal
a nyári átigazolási idõszak vége elõtt Piero
Pini azt üzente, hogy öreg vagyok, mehetek, amerre akarok. Erre végképp nem
számítottam, de akik ismerik a Honvédnál
zajló eseményeket, pontosan tudják, hogy
Piero Pini igencsak kiszámíthatatlan
ember. Ha egy reggel úgy ébred, hogy
Hamar Pisti öreg, akkor nincs ellenvetés.
– Arról még beszámoltak az újságok,
hogy végül Dabasra került. Most is ott
játszik?
– A dabasiak az utolsó pillanatban szer-

zõdtettek tavaly nyáron. Remekül éreztem
magam ott, de úgy éreztem, a télen váltanom kell.
– Nem olvastam, hogy bármelyik elsõ
osztályú klubnál felmerült volna a neve.
– Valószínûleg azért, mert Jászapátiba
szerzõdtem. Remek kis csapat, NB II-es,
akár a Dabas, de itt egyértelmûen a feljutás a cél. Ha minden jól megy, õsztõl a
másodosztályban futballozhatok. Harmincnégy évesen ennél nagyobb terveim
már aligha lehetnek. Heti két alkalommal
járok edzésre, plusz a hét végi meccs, és
ezért tisztességes pénzt kapok. Urbán
Miklós a tulajdonosa, az elnöke, a mindenese ennek a csapatnak, a saját pénzét áldozza a labdarúgásra. Magam sem hittem
volna, hogy még vannak ilyen tisztességes
emberek, akik nem sajnálják a pénzt.
Urbán Miklósnak bányái vannak, költhetné bármire a vagyonát, de neki szent dolog a futball, Piero Pini leckéket vehetne
tõle erkölcstanból, tisztességbõl.
– Heti két edzés. És a szabadidejében
mit csinál?
– Nem tapsoltam el a futballal keresett
pénzemet, meg aztán dolgozom én becsülettel. Nehogy azt higgye, hogy csak a
Jászapátiból, a labdarúgásból élek, már
több mint egy éve kertészkedek. Tulipánt,
jácintot és még rengeteg gyönyörû virágot
ültetek és árusítok. Hollandiába járok ki
rendszeresen virághagymákért, s mondhatom, élvezem a munkát. A baj csak az,
hogy nem tanultam meg fõzni, így a fiammal gyakran vagyunk anyunál, aki gondoskodik rólunk.
– Az utóbbi években szépen hátba vágta
önt az élet: tönkrement a házassága, ráadásul ott volt az a bundagyanú, az egyéves eltiltás, amelybõl végül fél év lett.
– Képzelheti, milyen jól éreztem
magam a bõrömben, amikor egyik pofon
jött a másik után. Már többször mondtam,
de most újra kijelentem: a Honvéd azért
esett ki az elsõ osztályból, mert akkor a liga
hagyta magát félrevezetni néhány fehérvári vezetõ által, akik hamis vádakkal illettek
és bundázással vádoltak. Az élet bizonyította, hogy nem követtem el semmit, az
sem véletlen, hogy az ORFK nyomoz már
az akkori fehérvári vezetõk ügyében.
– Ezek után is futballistát nevel a
fiából?
– Mi az, hogy! Már most elvinném a
Honvédba, de az biztos, hogy tizenhat
évesen kézen fogom, és meg sem állok vele, mondjuk, Amszterdamig. Az én fiam
legalább az Ajax futballistájává nevelkedjen. Mert ha itthon marad, sosem lesz belõle igazi labdarúgó.
Sinkovics Gábor
Nemzeti Sport
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A nagy sorozat vége: helyt állt a Tököl
Kerékgyártó Zsolt: Nagyon elégedett vagyok

Magyar Kupa, nyolcaddöntõ

Tököl KSK - Cornexi-Alcoa-HSB Holding 30-44 (15-24)
A Tököl gólszerzõi: Kósz 7/1, Csuk 6, Böjtös 6/3, Jónás 4/3,
Garay 4, Ács, Fehérvári, Sándor 1-1.
A Cornexi gólszerzõi: Lõw 7, Szabó 6, Balogh 5/1, Kenyeres 4,
Tápai 4/1, Tóth 4, Õri 4, Vámos 3, Brecska 3, Korgyuk 2,
Uljanich 1, Siti 1.
Hétméteresek: 8/7 illetve 3/2
Kiállítások: 6 illetve 12 perc
Jó hangulatban gyülekezett a közönség a Magyar Kupa nyolcaddöntõjének Tökölön rendezett mérkõzésére. A nagynevû
ellenfél (szakszerû helyi fogalmazásban: „tévés csapat”) mellett az
esetleges gyõzelem aprócska reménye is
vonzotta a drukkereket, hiszen a Tököl az
elõzõ fordulóban már elbúcsúztatott egy
elsõosztályú klubot, az Esztergomot. A hazaiak szakvezetõje, Kerékgyártó Zsolt azonban nem táplált olyan vérmes reményeket,
mint némelyik szurkoló. Lányai elé a tisztes
helytállást, koncentrált védekezést és 20 gól
elérését tûzte ki célul.
A Tököl bátran kezdett, és igyekezett tartani a lépést a nagyobb tudású vendégcsapattal. Ez az 5. percig sikerült is, hiszen 3-3ig fej-fej mellett haladt a két gárda. Ebben
az idõszakban néhány szép megoldással,
köztük egy svédcsavaros(!) góllal is meglepték a Cornexit. A támadások utáni visszarendezõdéssel azonban már az elején is
akadtak gondok, a fürge fehérvári szélsõk,
Balogh, Lõw vagy Kenyeres rendre egyedül
maradtak a szélen. Így a különbség egyre
nõtt.

is nagy sikert elérõ csapat mindennapjairól, lehetõségeirõl és
célkitûzéseirõl is érdeklõdtünk.
„A lányok várakozáson felül teljesítettek, hiszen ha a másodosztály alsóbb régiójában tanyázó csapat 14 góllal kap ki egy
nemzetközi szintû együttestõl, akkor az kiváló eredmény. Az elején úgy fogalmaztam, hogy ha 20 gólt lövünk, és a különbség
pedig belül marad a húszon, az elfogadható. Ehhez képest 30-at
lõttünk, és 14 lett a különbség. Nagyon elégedett vagyok. Külön
örültem annak, hogy az 50. percben lerohanásból tudtunk gólt
lõni az NB 1-ben edzõdõ csapatnak. Kicsit még az eredményesség rovására is igyekeztem minden játékosomnak lehetõséget
adni, hiszen ilyen alkalom ritkán adódik az életükben. Aki a
pályán volt, igyekezett megvalósítani a
megbeszélt taktikát, ennyire tellett tõlünk,
nincs mit szégyellnünk.
A csapatunk mûködési feltételeiben az
idén változás állt be: a szponzorunk, aki néhány játékos fizetését adta, visszalépett, januártól már nem folyósítja a pénzeket. Tehát gyakorlatilag teljesen amatõr státuszba
kerültünk, azaz a félprofi játékosok most ingyen vannak nálunk. Megbeszéltük velük a
helyzetet, én szabad kezet adtam nekik, ha
ilyen körülmények között nem vállalják a
közös munkát, azt megértjük és elfogadjuk.
Ehhez képest mindannyian maradtak, és
vállalták, hogy így is végigküzdik velünk ezt
a fél szezont. Ezért minden tiszteletem az
övék. Persze, emiatt nekem is változtatnom
kell bizonyos mértékig a mentalitásomon és
elvárásaimon, hiszen nem kérhetek számon
olyan dolgokat rajtuk, mint korábban.

Jármi Hilda

A tököliek balátlövõje, Kósz néhány sistergõs bombával vétette
észre magát, bár sok lehetõsége nem adódott, mert a hazaiak
nem tudták komoly nyomás alá helyezni a védõfalat. A megszerzett labdák utáni megindulásokból pedig vagy a szélsõk, vagy a
beálló Szabó Valéria volt eredményes, szinte minden tököli gólra
kettõvel válaszoltak a fehérváriak. Ennek ellenére az NB1/B-s
csapatot dicséret illeti az elsõ félidei játékért is, hiszen a 15 lõtt gól
önmagáért beszél.
A szünet után a fehérváriaknál a második sor játszott. A hazaiak nem adták fel a reményt, és lelkesen küzdve sikerült csökkenteni a hátrányukat. Szabó Edina joggal volt elégedetlen csapata
védekezésével, ebben a játékelemben meglehetõsen enervált teljesítményt nyújtott a Cornexi. A tököliek lövõjére, Kószra emberfogót állítottak, így a két csapat sokat gyakorolhatta az öt-öt elleni
játékot. Ebben az idõszakban fõleg az agilisen játszó Böjtös, illetve
Csuk vállalta magára a gólszerzés feladatát, míg a védekezésben
Jármi igyekezett a fal elõtt sok oldalirányú mozgással megnehezíteni a fehérvári lövõk dolgát. A Tökölnek sikerült is egy alkalommal 7 gólra felzárkóznia.
A mérkõzés utolsó szakaszában Tápai Szabina percei következtek. Néhány szép átlövése mellett a csapatot is nagyon jól
mozgatta, így a végére 14 gólra nõtt a különbség. A Tökölnek
azonban egy percig sem kell szégyenkeznie.
A meccs után a handball.hu a Tököl KSK vezetõedzõjét, Kerékgyártó Zsoltot kérte értékelésre, valamint a 8 közé jutással már így

Az NB1/B-ben jelenleg a kilencedik
helyen állunk. Úgy vélem, ennél több van ebben a csapatban.
Négy ponttal vagyunk az ötödik helytõl elmaradva. Azt gondolom, hogy az a négy pont bizony benne volt a gárdában, és könynyen lehetnénk az 5-6. helyen.

Ezt a félévet mindenképpen végigdolgozzuk ezzel a kerettel,
ennyi pénzbõl. Nyáron pedig majd jön az új bajnokság, új
reményekkel. Igyekszünk új szponzorokat bevonni, amihez elsõsorban az kellene, hogy újra feltornásszuk magunkat a tavalyi
szintre, azaz elérjük a hatodik helyet. Véleményem szerint ez
benne is van a csapatban. Ha olyan mentalitással, elszántsággal
játszunk a bajnokságban is, mint most a Cornexi ellen, akkor el is
érjük ezt a célt."
Kerékgyártó Zsolt a felnõttek mellett az utánpótlást is nagyszerûen irányítja. A közel száz kislány, ifjú hölgy szorgalma és tehetsége révén a tököli szakosztály a kézilabdázás egyik legerõsebb
utánpótlás központjává alakult.
Az ifjúsági csapatot már csak egy gyõzelem választja el a nagyon várt bajnoki címtõl.
Mögöttük a serdülõcsapat is egyre erõsebb, s jövõre azt várjuk,
hogy õk is leteszik névjegyüket a kézilabdás élmezõny asztalára.
Köszönet illeti a rendkívül lelkes szülõi csapatot, akik támogatóként, szurkolóként igen sokat tesznek ezekért a tehetséges
lányokért, s így a tököli kézilabdáért.
A felnõtt csapat Magyar Kupa szerepléséhez gratulálva érdemes kiemelni, hogy attól a Cornexitõl kaptak ki a lányok, amely
az FTC-t és a Gyõrt legyõzve az EHF Kupa gyõztese lett.

Tököli Tükör
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Lóbarátok Tököli Egyesülete díjugrató
szabadedzése
A 2005. április 16-án megtartott díjugrató szabadedzésre a tököli focipályán került sor az alábbi versenyszámokban:
- C00, 60-70 cm magas 8 ugrás
- C0 90 cm magas 10 ugrás
- C1 100 cm magas 12 ugrás
- Vadászváltó 100 cm magas 12 ugrás
- Minimax
Eredmények:
- C1 (100 cm):
I. Botka Ferenc,
Dunaharaszti, II. Gógl Krisztina (Vaszil), Dunavarsány, III. Kirchner Szilvia (Korax)
- C0 (90 cm): I. Németh Aliz, Dunaharaszti, II. Gógl Krisztina, Dunavarsány, III.
Botka Ferenc, Dunaharaszti
- C00 (60-70 cm): I. Gógl Krisztina, Dunavarsány, II. Kirchner Szilvia, Ráckeve
- Vadászváltó: I. Gasztonyi Zoltán (Zsámbék), Paulovics Ágnes (Kentaur), II. Szabó
Mariann, Királyrét, Petrik Béla (Korax), Botka Ferenc, Dunaharaszti, Kempelen Judit,
Dunaharaszti
- Kitartásos: Vékony Krisztián, Dunavarsány, Gasztonyi Zoltán, Zsámbék, Petrik
Béla, Ráckeve
Vaskó Attila, az egyesület vezetõje a sikeres program folytatását ígéri.

Szacsa újra a pályán
Már hagyományos öregfiúk kézilabda találkozóra került sor a Sportcsarnokban. A sok régi tököli arc mellett
örömmel láttuk a pályára lépõk között
Szilágyi Istvánt, az egykori világválogatott kézilabdást, aki jelenleg Ausztriában edzõsködik.
Szacsa elmondta, hogy rendkívül jó
érzés hazajönni (lassan már a végleges
hazatérést tervezik), találkozni osztálytársakkal, barátokkal. Beszélt arról is,
hogy örömmel szervezte meg a tököli
kézilabdás csoport fogadását St. Pöltenben.
Az osztrák-magyar válogatott mérkõzés egyik legjobbja, sajnos osztrák színekben, a
német bajnokság sztárja, az EHF-Kupa gyõztes Essen játékosa, Szilágyi Viktor volt. A
mérkõzés utáni beszélgetésen Skaliczky László szövetségi kapitány elmondta, bizony
örömmel látná a fiút a magyar csapatban.

Váltás a fiúknál
Férfi kézilabda csapatunk élén változás történt. A bajnoki címre törõ gárdánál, – amely
elé egyébként a dobogó elérését tûzte ki a régi vezetés –, új edzõ mutatkozott be. Czombos Sándor már volt csapatunk irányítója, sõt játékosa is.
Jelentõs szerepe van az elsõ NB-II-es bajnoki cím elérésében. Mint mondta, számára
is felejthetetlen maradt a Gyõrben kiharcolt feljutás.
Czombos Sándor Márczi Gábort váltotta fel a kispadon.
A csapat Márczi Gábor irányításával sok szép sikert ért el, s az idei célkitûzéseket is teljesíthették volna.
A vegyes eredményeket hozó tavasz, fõleg a hazai pályán a Szigetszentmiklóstól
elszenvedett vereség, szétrázta az edzõt és a csapatot.
Az új edzõ érkezéséig Marics Gábor (a mezõny egyik legjobb kapusa) segítette a
felkészülést.
Márczi Gábornak a fiatal játékosok egyénileg is sokat köszönhetnek, hiszen a fejlõdésükben nagy szerepe van. Sajátjainak tekintette õket nemcsak a sportpályán, hanem a
magánéletükben is számíthattak rá.
A szakosztály vezetése az edzõ döntését tudomásul vette, ezúton is köszönve a város
kézilabdázásáért tett erõfeszítéseit.

Pest megyei
díjkiosztó gála
Örömteli pillanatokat élhettünk meg
a Pest Megyei Ritmikus Gimnasztika
Szövetség díjkiosztó
gáláján. A 2004-es
év versenyein induló
sportolók összesített
éves eredményei alapján hirdette ki a
Sportszövetség, kik
lettek Pest megye legjobb versenyzõi:
B kategória ifjúsági korosztályban az
elõkelõ II. helyezést tudhatja magáénak
Deák Dóra, aki amellett, hogy lassan
egy évtizede foglalkozik e sportággal, a
Tököli Általános Iskolában nyolc éven
keresztül kitûnõ tanuló volt.
B kategória kisgyermek korosztályban Gábor Ingrid (10 éves), a Tököli
Általános Iskola 4. a osztályos tanulója
megszerezte a Pest megye bajnoka címet, õ állhatott a dobogó legfelsõ fokán.
Ingrid hetente hat alkalommal naponta 3- 4 órát tölt az edzõteremben,
idõt és energiát nem kímélve.
Eredményei a 2004-es évben:
Pest megyei Diákolimpia I. helyezett
Regionális Diákolimpia II. helyezett
Országos Diákolimpia IV. helyezett
Ovi-suli Bajnokság II. helyezett
Pest megyei Bajnokság I. helyezett
Ingrid az elmúlt év eredményei
alapján 2005 januárjától az I. osztályú
versenyzõk sorába lépett.
A lányok vezetõedzõje, Szkokánné
Puskás Andrea büszke lehet tanítványai
és önmaga munkájára.
RG-s szülõk

Teremfoci
a Sportcsarnokban
Kilenc éves múltra tekint vissza a
tököli teremfoci bajnokság. Tíz csapat
több héten keresztül küzdött a pontokért, hogy gyõztese legyen e rangos eseménynek. A labdarúgás uborkaszezonjában heti egy este nagyszámú közönség
biztatása mellett zajlottak a magas színvonalú mérkõzések. Számunkra jó hír,
hogy a gyõzelem és a kupa Tökölön
maradt. Köszönhetõ a BETON-EPAG
Barátok FC csapatának, melynek tagjai
Dányi József, Balázs Levente, Vida László, Váradi Róbert, Jakab Csaba, Vedres
Zoltán, Petkes László, Deffend Csaba,
Papp József, Metzger Tibor, Metzger
Péter. Második helyezett Tököl II. csapata lett. Most is, mint immár kilenc
éve, a teremfoci megrendezését Szentivánszky Györgynek köszönhetjük.
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Búcsúztató idõs Kádár Gyula
2005. április 11-i temetésén
Tisztelt Gyászoló Gyülekezet!

Kedves Gyula bátyám!
A hõn szeretett szülõfalu, a felvidéki
mátyusföldi Feketenyék búcsúüzenetét
hoztam el utolsó utadra, és anyaföldet az
ott pihenõ édesanya sírjáról - ki voltál s
lettél egy nemzetnek két országot megjárt
lakója, kinek kettõs hazát adott a sors.
A mátyusföldi Feketenyéken láttad meg
a napvilágot, s az évek gyarapodásával a
gyermekkori emlékek egyre jobban és felfokozva a kis faluhoz kötötték emlékvilágodat.
Onnan jöttünk mi most vérrokon maradékaid, magunkkal hozva az egykori, kamaszkorodig tartó világod emlékeit,
emlékhelyeit, tudomásul véve – Veled elköltözik az anyai nagyszülõk elsõ rokonnemzedékének utolsó tagja is.
Talán boldog lennél most, ha hallanád e
megújuló tavaszban, hogy a porongyoki
fûzfasípnak éppen olyan éles hangja van,
mint annak, amit egykor a „papa” készített gyönge pillanatában számodra.
Csak a ma megszólaló sípnak ijesztõen
fájdalmas a hangja, mert gyászosan csapong a kertek alatt, a Feketevíz partján, az
egykori fészek-kiszedésre csábító fûzfák
között.
A három nagyobb testvér után kései
gyermekként, még alig-alig nyíló elmével
rá kellett döbbenned, hogy a kezdõdõ-induló életedben a halálnak meghatározó
szerepe lesz – fiatalon elment a mama, az
édesanya, a három falu által tiszteletnek
örvendõ bábaasszony.
A megözvegyült apa türelmetlenségbõl
fakadó, gyakran megtapasztalt szigorral
szeretethiányt zúdított gyermeki lelkivilágodra. Ezért gyakran elosontál, szeretethiánytól szenvedve, a közben férjhez ment
nõvéreidhez, az Alvégre, vagy a szomszédos Hidaskürtre. Az édesanya-hiány végig
kísért egész életeden. Ennek ellenére, a
szülõi ház, a határ felé szaladó rövid porongyoki utca, a nyéki templom, s az iskola közelsége, a gyermekkori pajtások, leventetársak az évek múlásával, itt az új
hazában, új otthonban, a tököli porta egykori vén akácfája alatt is az otthoni akácrengeteget juttatta eszedbe, és az öregkor
világába egyre jobban s gyakrabban bejöttek a gyermekkor emlékei.
Pedig nem éppen szép emlékek maradhattak meg a II. világháború éveibõl: a rettegések, a nélkülözések, és az azt követõ
megaláztatások korszakából, mert már oly
fiatalon meg kellett ízlelned a hontalanság
keserû kenyerét.
A szülõfalu magyarjai közül több mint

negyven családot érintett a kitelepítés,
köztük az özvegy apának is el kellett hagynia az õsi földet a még kiskorú gyermekével. A „vak vezet világtalant” sorsban kerültek õk is Mosonszolnokra, a volt svábok
lakta házakba, ahol eleinte még abban bíztak, reménykedtek, hogy nemsokára viszszaköltözhetnek, hiszen csak a Duna
választja el õket a Csallóköztõl. Toronyiránt mintegy 50-60 kilométerre van az
otthon, de a nagy politikai érdekek, illetve
a magyart odaát gyûlölõ rossz szándékúak
merõben mást akartak az õsei földjén élõ
magyar kis ember vágyainál. A jobb megélhetés, meg a legidõsebb gyermek, a
fiútestvér fõvárosi tartózkodása vezette a
kéttagú csonka családot, apát és gyermekét azon elhatározásra, hogy felköltözzenek a fõváros vonzáskörzetébe, s végleg letelepedjenek az új hazában itt: Tökölön.
Ezt követõen évtizedekig arra sem volt
lehetõség, hogy a szétszakított családtagok
meglátogathassák egymást. A fennmaradt
levelekbõl az egyéni, emberi sorsok keserûsége árad, egymást vigasztaló félmondatok innen a határon túlra, a két nõvérhez,
illetve családjaikhoz, és onnan ide – az elszakítottakhoz, kitaszítottakhoz.
A késõbbiekben is csupán néhány találkozás itt, meg odaát – az utóbbi évtizedekben legtöbbször a szülõk vagy a hozzátartozók sírjainál.
Ennyit és eddig ér az élet.
S a mindig hazavágyás érzete, a honvágy elemi erõvel vonzotta, taszította õt
betegen is haza, mert látni akarta a mama
sírját. Hiszen október eleje van, a szülõfalu
búcsúja, s 70 évvel ezelõtt ezen a napon
ment el, kire csak hallomásból emlékezett,
de hiánya egész életén végigkísérte. Hívta
õt a hely, az emlék, „az utolsó találkozás
megsejtése” – talán ezt érezte. „Haza kell
menni” a sírkereszthez támaszkodva, meg
kellett simítania a mama mészkõ keresztbe
helyezett képét, a fényképét a szép arcú
asszonynak. Ott eldöntötted, fel kéne újítani az idõ megviselte sírkeresztet. Üzenem most innen, idõközben az utolsó nyéki
földi kívánságod rövidesen teljesül.
S akkor ott a templom ajtajában, amely
zárva találtatott, valami õsiségre emlékeztetõ mozdulattal („látjátok feleim mik vagyunk, isa, por és hamu vagyunk”) földbe
gyökerezett lábbal, hosszan, csöndesen támaszkodtál. Távolabbról nézve oly kicsinek, elveszettnek, esendõnek tûntél a magas templomtorony tövében. Látni lehetett, e földi halandó innen indult, itt kapott hitet és esélyt, 74 és fél évet az életre,
s most elköszön. Onnan a szülõház környékét kívántad látni, még egy utolsó kört,

sétát tenni a faluban, megmutatni az unokának, hogy honnan indult, s hova vágyott
mindig viszsza a papa. A porongyoki utca
végén kiszálltál az autóból, lényed azonosulni kívánt a tájjal, a mindig elképzelt
otthoni világgal, mert úgy vagyunk a gyerekkorral, hogy mielõtt még végleg elmegyünk, életünk színtereit, helyszíneit még
egyszer utoljára be szeretnénk járni.
Bottal a kezedben, bicegõ testtel lódultál neki a határnak, a „Katodiki” dûlõ irányába. Ha vissza nem tartalak, beleszaladsz a határba, elvegyülsz, felszállsz a porongyoki madárdallal, a 74 éve ismert
nyéki harangszóval, amely ma délután 15
órakor jelezte, adta tudtára fûnek-fának,
virágba induló tavasznak, s a szülõfalu népének, hogy õslakója, egyike a legutolsóknak elköltözött ebbõl a világból.
Tisztelt Gyula bátyám!
A hõn szeretett szülõfalu, az ottani táj
búcsúüzenetét kívántam elhozni, s az emléked magunkkal vinni, s megõrizni.
Nyugodj békében!
Feketenyék, 2005. április 11.
(Fodor Rudolf - magyar-történelem
szakos tanár)

Segítség a határon
túli magyaroknak
A tököli képviselõ-testület az érvénytelen december 5-i népszavazás után
még inkább hangsúlyozni kívánja elkötelezettségét a határon túli magyarok
sorsa iránt. A labdarúgó öregfiúk csapat
szlovákiai-magyar kapcsolata Somorja,
ahol vandálok pusztították el, fejezték
le a Fõ téri Mária mennybemenetele
szoborcsoportot. A 100 eFt felújítási
támogatást, melyrõl a tököli testület
döntött, Domsitz Károly polgármester
úr levélben köszönte meg, jelezve, hogy
a szoborcsoport újjászentelésére szeptemberben kerül sor.
A Kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Magyar Fõiskola korszerûsítését is 100 eFttal támogatta Tököl. A korábbi évek támogatásait ugyanarra a teremre használta fel a fõiskola vezetése, melyet Tökölrõl
neveztek el. Dr. Szász Kálmán rektor és
dr. Orosz Ildikó elnök baráti hangú levélben köszönte meg a tököli segítséget.
Kû Lajos, az egykori válogatott labdarúgó 2005-ben is szervezi a határon
túli fiatalok labdarúgó-kupájának anyaországi döntõit. Tököl a korábbi évekhez hasonlóan idén is segíti a rendezvény lebonyolítását.
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SORSOK, ÉLETEK

Az együttérzés pillanatai

Búcsú
Búcsút intek és elmegyek
Mint szõke bárányfellegek
Zord hegytetõn a nyári hó,
Sziklába futó kis folyó.
Mint perc és múló pillanat,
Vándorfecskék az ég alatt.
Halk õszutón a bús levél
Gyöngyharmat fûszálak szívén.
Mint illatos virágleány
Sárral hímzett pornyoszolyán.
Elfáradt hullócsillagok,
Part homokján a lágy habok.
Mint villámtûz borús egen.
Öröm, bánat egy leányszemen.
Tegnap voltam, ma nem vagyok…
Te sírsz, és én tovább szárnyalok.
Nedeczky György

Órákkal a szertartás elõtt folyamatosan gyûltek az emlékezés koszorúi, és sokasodtak a gyászolók a tököli temetõben.
Családtagok, rokonok, iskolatársak,
munkatársak, együtt érzõ ismerõsök,
idõsek és fiatalok, tököliek, környékbeliek és a testvérvárosból érkezett barátok
hajtottak fejet, emlékeztek HOFFMANNÉ JOSZKIN DÓRÁRA.
Sokan tudták, hogy jó néhány hónapja küzdött a kegyetlen betegséggel, mások megdöbbentek halála hírén.
Dóra örökké vidám személyiségében,
csillogó szemeiben, mosolygós arcában
lényének minden kedvessége benne
volt.
Tehetséges volt és szorgalmas, minden sikerült neki. Jókedvû, nagytudású,
sokoldalú ember volt, aki nemcsak magával törõdött. Családtagjai, munkatársai, barátai és a város számíthatott segítõkészségére és tudására.
Otthon volt a világban, szerették Németországban, Horvátországban, Erdélyben, és szerették szülõvárosában,
Tökölön is.
Nagy része volt Tököl európai és
nemzetiségi kapcsolatainak kialakításában és erõsödésében.
Aki személyesen ismerte, azt gondolhatta, az élet szép, és az ember boldogságra van teremtve.
Most gyászolunk. Tököl nemzetiségi
élete, a város kultúrája egy fontos emberét veszítette el, pedig erõs hite az utolsó pillanatig tartotta benne a gyógyulás
reményét.
Sokszor és sokáig fogjuk említeni
még Dóra nevét, eszünkbe jut majd egy
képrõl, egy mosolyról, egy kézfogásról.
Emlékeinkben megmarad egy arc,
egy ember az örökkévalóságból.
Dóra, Isten veled!
N. K. Ö.

Kirándulásra indult, és meghalt.
Hihetetlennek tûnõ mondat, ilyesmi
nem szokott az emberrel megtörténni.
És megtörtént. LERNER PÉTERNÉ KATICA, a Hagyományõrzõ Sváb
Asszonykórus és az egyházi kórus nélkülözhetetlen tagja megrázó hirtelenséggel távozott. Tele volt életkedvvel,
tervekkel, s most a hiányát érezzük csupán.
Nyugodj békében!

N. K. Ö.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak, ismerõsöknek, akik
szeretett vejünket, ALFÖLDI TIBORT április 6-án utolsó útjára a Csepeli temetõbe elkísérték.
Sárkány család

"Isten trónja elõtt állnak, s éjjel, nappal szolgálnak neki a templomban.
A trónon ülõ oltalmat nyújt nekik.
Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti õket,
sem másfajta hõség, mert a Bárány, aki a trón közepén áll,
legelteti és élõ vizek forrásához tereli õket,
az Isten meg letöröl a szemükrõl minden könnyet."
Jel 7,15-17
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KÉPEK, ESEMÉNYEK
Ajándék tulipánok

Rekord hóember

Az idén is gyönyörû virágok díszítették
a Millenniumi emlékparkot és a Polgármesteri Hivatal környékét. Hamar István
ajándékaként piros, sárga tulipánokban
gyönyörködhetünk, melyeket ezúton is
köszönünk. Folyik a virágok kiültetése a
már megszokott helyszínekre is. A lakótelepi behajtó elõtt egy meglepetést, a virágokból kiültetett városcímert készít el
Ágics Antal csapata.

Nem maradt el a tél. Már a tavasz
meleg, napsugaras napjait vártuk, amikor
fehér hólepel borította el az országot. A
gyerekek Tökölön is kihasználták a lehetõségeket, s a gáton szánkázva, hóembert gyúrva dacoltak a hideggel. A képen
az idei tél „csúcstartó” hóembere látható.
A 2 m 20 cm magas rekordert Bednanics
Dániel, Gereben Gábor és Golcs Ádám
készítette.

Faültetés

Az erõs tiltakozás ellenére vágták ki a
harminc éves fákat a gát mellett tavaly
õsszel. A faültetésre vonatkozó ígéretet betartva tavasszal 6200 db új facsemete kiültetésére került sor.

Nem maradt el a szúnyogirtás
Az idei esõs tavasz miatt bizony már
mindenki várta a szúnyogirtást. Az idõpontot két tényezõ befolyásolta: – a kistérségi közös pályázat elbírálása, a cég kiválasztása, valamint a madárköltés. Május
7-én megtörtént a légi irtás, majd ezt
követõen a füstködös kocsi is bejárta a
terepet. A jövõben célszerû lenne több
évre elõre megkötni a megállapodást ezen
szolgáltatás ellátására. Ezt azonban az
évente meghirdetett pályázatok egyelõre
nem tennék lehetõvé.

Városszépítés
Megkezdõdtek a Hõsök tere és a Vásártéri behajtó parkrendezési munkái. A SAPARD támogatással és önkormányzati forrásból megvalósuló tervek gyönyörû színfoltjává válnak városunknak. A városszépítés a lakótelepi bejáratnál, az állomásparknál az utcabútorok, kerti padok,
hulladékgyûjtõ edények, utcai irányító
táblák kihelyezésével folytatódik.

Arany- és gyémántlakodalom
Szilágyi György és felesége 50 évvel
ezelõtt fogadtak egymásnak örök hûséget.
A katolikus templomban újból megáldották az „ifjú párt”, akiket szépszámú
rokonság, gyerekek és unokák, dédunokák
vettek körül. Szép volt az ünneplés és változatos, mint az élet, mondták elérzékenyülve.
Barcs János és felesége 60 éve házasodtak össze. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Mûvelõdési Házban szervezte
meg az ünnepséget, ahol a polgári ceremónia szabályai szerint köszöntötték õket.
A megható eseményen örömrõl, bánatról,
kitartásról esett szó, s arról, hogy milyen jó
idõs korban is közösséghez tartozni. A
Tököli Tükör szerkesztõi is jó egészséget,
sok boldogságot kívánnak az ünnepelteknek.

Téli esték

Új képviselõ a képviselõtestületben
Pletser Józsefet és Gúth Lászlót követõen Lerner Jánost kérte fel Kovácsy
György a Választási Bizottság elnöke, hogy
a választási listán elért eredménye alapján
vegyen részt a képviselõ-testület munkájában. Lerner János a felhívást elfogadta, s a
képviselõ-testület és Hoffman Pál polgármester elõtt letette az esküt. Lerner János
kifejtette, hogy bár a ciklusból már alig két
év van hátra, mindent el fog követni a város fejlesztése és a közösségek támogatása
érdekében.

A télen is folytatódik a Gazdakör elõadássorozata. A Mûvelõdési Házban megtartott esteken Árkocsevics Simon gazdaköri elnök a házigazda. Az elõadások 2030 résztvevõje érdekes információkat kap
az agrárium helyzetérõl, az európai uniós
lehetõségekrõl és szabályozásról.

Gazdatüntetés
A tököli és környékbeli gazdák is részesei voltak annak az elégedetlenségi mozgalomnak, amely a több hétig tartó gazdatüntetésbe torkollott. A Hõsök terén és a
Pestvidéki Gépgyár elõtt demonstráló gazdák az uniós csatlakozás elsõ évének kárvallottjaiként a mezõgazdaság leépülése,
leépítése és a tétlen szemlélõdés ellen léptek fel. A képviselõik helyben is hangsúlyozták: vidék és város egy sorsban osztozik. Ha a vidék társadalma, termelése öszszeomlik, az a városokra is katasztrofális
következményekkel jár. A gazdák sorsa,
mint csepp a tengerben mutatja a hazai
közállapotokat, számosan támogatták
õket, rokonszenveztek velük, mert a teljesítetlen ígéretek miatt települések, családok egész sora kerül nehéz helyzetbe.

