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Önkormányzati hírek 

Tájékoztató a köztisztaságról, valamint  

az avar és kerti hulladék égetéséről 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a köztisztaság-

ról, valamint az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét, mely 2014. május 1. napján 

lépett hatályba. 

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: 

A település közigazgatási terültén lévő ingatlanok tulajdonosa, bérlője vagy használója (a továbbiakban: ingatlanhasználó) 

köteles az ingatlannal határos közterületet karbantartani, illetve tisztántartani. E kötelezettsége kiterjed:  

a) az ingatlan előtti járdaszakaszra (járda hiányában egy méter széles területsávra), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv 

is van, az úttestig terjedő területre;  

b) a járda, és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírására és gyommentesítésére, tisztántartására, az ott 

lévő fák, bokrok ápolására, a járdára hajló a közlekedést akadályozó, a járdát terméssel szennyező ágak lenyesésére;  

c) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására, az árkok, nyitott csa-

tornák, folyókák, átereszek tisztántartására; 

d) járműbehajtók átereszeinek jókarban- és tisztántartására. 

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, vendéglátóhelyek) előtti járda, parkolóhely, zöldsáv tisztántartása és a hulla-

dék eltávolítása a helyiség használójának feladata. 

A csapadékelvezető árokba mindennemű szennyezett (olajos, vegyszeres) vizet bevezetni tilos. Dugulás vagy rongálódás oko-

zására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető 

árokba szórni, beleönteni, beleseperni vagy bevezetni, tilos. 

Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponta az ingatlanhasználó köteles letakarítani, illetve felhinteni.  

A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy az se a gyalogos-, se a gépjármű-forgalmat 

ne akadályozza. 

Közterületen gépjárművet mosni az alábbi kivétellel – tilos.  

Aki nem rendelkezik olyan ingatlannal, ahol a gépjármű tisztítását meg tudja oldani, az ingatlana előtti közterületet is igénybe 

veheti a következők betartása mellett:  

a) nem rongálhatja a zöldfelületet;  

b) nem veheti igénybe a parkok locsolására szolgáló, illetve az önkormányzati tulajdonú épületek közös használatú he-

lyiségeiben lévő csapokat;  

c) a keletkezett szennyeződést haladéktalanul el kell takarítania.  

Avar és kerti hulladék égetését - vasár- és ünnepnapok kivételével - március, április, október és november hónapokban, szél-

csendes időben lehet végezni.   

A rendelet teljes szövege elolvasható az önkormányzat www.tokod.hu honlapján.  

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását. 

 

Felhívás házszámtáblák  

kihelyezésére 

 
Tokod Nagyközség több utcájában problémát jelent az ingatlanok be-

azonosítása, tekintettel arra, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy 

nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre. 

A házszámtábla hiánya vagy nem megfelelő elhelyezése megnehezíti a 

betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szol-

gálat, valamint a többi közszolgáltató munkáját. 

A beazonosíthatóság továbbá a lakosság érdekeit, valamint a közbizton-

ság megteremtését is szolgálja. 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotott, 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 5/2014. 

(IV. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2014. április 3. 

napján lépett hatályba. 

A Rendelet 9. §- a értelmében: 

- A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni. 

- Amennyiben egy telken több épület van, melyeknek utcai homlokzatai 

egymást takarják vagy az épület utcai homlokzatán elhelyezett házszám 

az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem látható, akkor a 

telek homlokvonalán (az első épület homlokzatán, kerítésen) is valameny-

nyi az ingatlanon álló épületre vonatkozó házszámot fel kell tüntetni. 

- A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és 

pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy - a hivatkozott szabályo-

kat figyelembe véve – a házszámtáblák szükség szerinti pótlásáról, kihelye-

zéséről haladéktalanul gondoskodni szíveskedjenek. 

Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot továbbá, 

hogy Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. 

évi költségvetési rendeletében egységes utcanévtáblák beszerzéséről és 

kihelyezéséről döntött, mely egyrészt hozzájárul az egységes településkép, 

azon belül pedig utcakép kialakításához, másrészt hosszú távon ezzel is 

segíteni kívánja az Önkormányzat a mindennapi tájékozódást. 
 

Óvakodjunk a házalóktól! 
 

Tokod Nagyközség Önkormányzata részéről 

tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy köz-

ségünkben az engedély nélküli házalás és 

ügynöki tevékenység végzése nem megen-

gedett! 

Vagyontárgyaik védelme és az adományaik-

nak a megfelelő szervezetekhez történő elju-

tása érdekében, minden esetben kérjék el az 

adománygyűjtő igazolványát, engedélyét! Ér-

vényes engedély, igazolvány hiányában küld-

jék el a házalót és ne engedjék be a laká-

sukba, valamint a bűncselekmények megelő-

zése végett forduljanak a rendőrséghez, il-

letve jelentsék a polgármesteri hivatalnál az 

ilyen esetet! 

(Rendőrség: 112-es telefonszám, Hivatal: 

33/505-110) 

Tájékoztatjuk továbbá a Lakosságot, hogy 

sem a polgármester, sem a jegyző, az ado-

mánygyűjtők és ügynökök részére igazolást 

nem ad ki arra vonatkozóan, hogy a község 

területén ilyen tevékenységet folytathatnak. 

Ezért kérjük, hogy az erre való hivatkozást, ne 

vegyék figyelembe! 

Kérjük lakosainkat, hogy az engedély nélküli 

kereskedelmi és jogosulatlan ügynöki tevé-

kenység visszaszorításában segítsék az önkor-

mányzat munkáját! 

Köszönettel: 

dr. Gál Gabriella 

jegyző 

 

 

    

    dr. Gál 

Gabriella  

    

            

jegyző 
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Szelektív hulladékgyűjtési naptár 2020 

 Tájékoztató a közterület- 

használatról 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tokod Nagy-

község Önkormányzatának Képviselő-testülete meg-

alkotta a közterületek használatáról szóló 19/2012. (IX. 

27.) önkormányzati rendeletét, mely 2012. október 1. 

napján lépett hatályba. 

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata enge-

délyhez kötött, amelyért közterület használati díjat kell 

fizetni. Az engedély kiadására – átruházott hatáskör-

ben – a polgármester jogosult.  

Engedély szükséges: 

- önálló hirdető-berendezések, figyelmeztető- és tájé-

koztató táblák elhelyezésére, 

- mobil elárusító fülke, pavilon elhelyezésére, 

- kiállítás, alkalmi árusítás, alkalmi vásár céljára, moz-

góbolt üzemeltetésére, 

- vendéglátó ipari kitelepülés, kerthelyiség kialakítá-

sára, 

- építési állvány, építőanyag elhelyezésére, 

- tüzelőanyag, konténer, raklap és építési törmelék 48 

órát meghaladó tárolásához, 

- sátorgarázs, lakókocsi, utánfutó, csónak, valamint 

tartozékaik elhelyezésére, 

- autóbusz, teher-és áruszállításra szolgáló gépjármű, 

mezőgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi, vala-

mint tartozékaik elhelyezésére, kivéve a táblával erre 

a célra kijelölt területeken, 

- üzemképtelen jármű ideiglenes – 10 és 30 nap közötti 

– tárolására, 

- szobor, köztárgy, virágtartó, kertépítészeti műtárgy, 

utcabútor, díszkövek elhelyezésére, 

- sport és kulturális rendezvény, valamint mutatványos 

tevékenység céljára, 

- búcsú időszakában a körhinták, szórakoztató játé-

kok, szállító-és lakókocsik elhelyezésére. 

 

A közterület-használati díj mértéke: 

 

A közterület-használat jellege 
A közterület-használat 

díja 

önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető- és 

tájékoztató tábla, 
250 Ft/m2/hó 

mobil elárusító-fülke, pavilon 600 Ft/ m2/hó 

kiállítás, alkalmi árusítás, vásár céljára, mozgó-

bolt üzemeltetésére 
200 Ft/m2/nap 

vendéglátó ipari kitelepülés, kerthelyiség 400 Ft/m2/hó 

építési állvány, építőanyag 

- folyamatban lévő építkezés, felújítás 

esetén 

- építkezés nélküli tárolás 

 

díjmentes 

150 Ft/m2/nap 

tüzelőanyag, konténer, raklap és építési tör-

melék 48 órát meghaladó tárolása 
100 Ft/m2/nap 

sátorgarázs, lakókocsi, utánfutó, csónak, vala-

mint tartozékaiknak elhelyezése 
50 Ft/m2/nap 

autóbusz, teher-és áruszállításra szolgáló gép-

jármű, mezőgazdasági vontató, munkagép, 

pótkocsi, valamint tartozékainak elhelyezése, 

kivéve a táblával erre a célra kijelölt területe-

ken 

 

6.000 Ft/hó 

üzemképtelen jármű ideiglenes – 10 és 30 nap 

közötti – tárolása 
50 Ft/m2/nap 

szobor, köztárgy, virágtartó, kertépítészeti mű-

tárgy, utcabútor, díszkő 
díjmentes 

sport és kulturális rendezvény 10 Ft/m2/nap 

mutatványos tevékenység (sátor, lakókocsi, 

ketrec) 
90 Ft/m2/nap 

Búcsú időszakában (körhinták, szórakoztató já-

tékok, lakókocsik, szállítóeszközök) 
80 Ft/m2/nap 

A közterület használati engedély kérelem a rendelet 1. sz. melléklete. A rendelet 

teljes szövege elolvasható az önkormányzat www.tokod.hu honlapján. 

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását.   dr. Gál Gabrilla 

               jegyző 
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Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK ÚJ-

SZÜLÖTTEIT: 

 

Lakatos Martin Dávid 

Mátyás  Noémi 

Grím Döme 

Kálmán Zsófia Anna 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

FÁJÚ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT  

LAKOSAINKTÓL! 

 

- Perity Jánosné Krizsák Julianna               77 éves  

- Vándor Tiborné Pogrányi Erzsébet          88 éves  

- Muszela Elemérné Hajós Anikó                51 éves  

- Szoboszlai Szilárd                                       19 éves  

- Oszvald Miklósné Fridrich Katalin Anna  62 éves  

- Hajdu János                                               71 éves 
 

Nyugodjanak békében! 
 

Kéményseprési kisokos 
Komárom-Esztergom megye teljes területén, minden településén a lakossági 

tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres 

felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szak-

emberei végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén 

végbement változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, 

ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást. 

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet so-

rolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább 

osztható két másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol 

van. Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól függően, hogy melyik ka-

tegóriába tartozik: 

• Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, 

annak a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor 

jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kö-

telező a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőbe-

rendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente megnézetni szakem-

berrel. Az időpont egyeztetését a következő linken –  

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 

1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es melléken lehet kezdeményezni. 

• Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyez-

tek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem 

kötelesség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez 

csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is 

kell. Ezen a linken – http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hi-

rek/tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadásával elér-

hetővé válik azon kéményseprőcégek listája, amelyek egyikétől meg 

kell rendelni a munkát.  

• Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül 

érkezik a kéményseprő és két időpontot ajánl, amelyben ingyen elvégzi 

az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék 

szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sor-

munkaterv_2020 . 

• Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van 

bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de pénz-

ért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadí-

jat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá 

eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos házban a teljes munkadíj 

tizedét. 

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel találkozni szerencsét jelent. 

Ma sincs ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó 

balesetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők rendszeres el-

lenőrző munkájának fontossága. A szakemberek modern eszközöket, műsze-

reket használnak, és a tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, tüzelés-

technikai-, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs 

semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szem-

revételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha a ké-

ményt tisztítani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság megéri a 

ráfordított időt. A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben ta-

núsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon 

szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél 

hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavít-

tatni. 

Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek sza-

bálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizs-

gálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak bizton-

ságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.  

Érdemes a munkát időben beütemezni, hiszen tudjuk, hogy mikor leszünk sza-

badságon, a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a kéményseprők ke-

vésbé leterheltek, így otthonunk és szeretteink biztonságáról könnyebben tu-

dunk gondoskodni.  

 
 

Fogorvosi rendelés 

A fogorvosi ellátást községünk-

ben 2020. február 1-jétől helyet-

tesítési szerződés keretében újra 

Dr. Végh Róbert látja el.  

A rendelési idő következőkép-

pen alakul:  

 

Kedd 14:00 – 19:00  

Szerda 08:00 – 13:00  

Csütörtök 14:00 – 19:00  

Sürgősségi ellátás a rendelési idő első órájában.  

A rendelés előjegyzés alapján működik! 

Bejelentkezés rendelési időben a 06 33 555 330-

as telefonszámon.  

               Üdvözlettel 

               Dr. Végh Róbert 

 
Szelektív hulladékgyűjtés 
Tisztelt Lakosok!  

Ezúton tájékoztatni szeret-

ném Önöket, hogy Térsé-

günkben a jelentősen meg-

növekedett szelektív zsák 

igény miatt Társaságunk a  

lakossági igényekhez iga-

zodva 2020. január 1-től 

már nem fogja szállítani az 

Önkormányzathoz a szelektív zsákokat, ezáltal a 

továbbiakban nem is kerül osztásra. A lakosság, 

mint eddig is, bármilyen áttetszőbb zsákban ki-

helyezheti a szelektív hulladékokat. A zsákok 

színe lehet kék, zöld, sárga, lila stb., kivéve fekete 

színű! A zsákok beszerezhetők bármilyen disz-

kontban, kisboltban, nagykereskedésben! 

Tisztelettel: 

Béres-Józsa Viktória 

Irodavezető 

Kommunál-JUNK Kft. 

 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/tajekoztato/35
http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
http://www.kemenysepres.hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020
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    Elmúlt időszak eseményei 

Közmeghallgatás 
December 2-án Tokod faluban, december 3-án az Üveg-

gyári településrészen, míg december 4-én  Ebszőnybá-

nyán tartotta a képviselő testület az éves közmeghallga-

tását. Sok információval lettünk gazdagabbak, bízunk 

benne, hogy a lakosság észrevételeiből és kéréseiből töb-

bet is sikeresen fogunk tudni teljesíteni és kivitelezni a kö-

zeli vagy a távolabbi jövőben. 

 

Mikulás Tokodon 
 

2019. december 

06-án, immáron 

5. alkalommal 

látogatott el To-

kodra a Mikulás. 

Szépen felújított 

szánján, 5 manó 

társaságában, 

előbb a Liszt 

Ferenc Művelő-

dési házat ke-

reste fel. Itt az 

épület előtti té-

ren a felállított  

és szépen fel-díszített fenyőfa körül, sok-sok gyermek és felnőtt várta 

izgatottan. 80 gyermeknek hozott egy kis mikulás csomagot, 

ismerve el ezzel szorgalmukat, jóságukat. Ki mosolyogva, ki 

megszeppenve vagy könnyek között vette át az ajándékot, de volt 

olyan is aki még nem mert odamenni a Mikuláshoz. Majd talán 

legközelebb. 

Köszönöm a helyszínen segítőknek Bombicz Jutkának és a Barátság 

nyugdíjas klub tagjainak. 

A Mikulás útja innen a polgármesteri hivatalhoz vezetett. Útközben 

a Mikulás és kísérete, mosolyt és örömet varázsolt mindenki arcára. 

A hivatal épülete előtt sok-sok gyerek és felnőtt várta. Leszállva a 

szánjáról gyermekek és szülők között vezetett az útja a számára 

kialakított pódiumra. Ezek után a gyerekek nagy örömére közös 

fényképek készültek a Mikulással. Bátrabbak felültek a szánjára is. 

Távozáskor a Mikulás elmondta, hogy nagyon jól érezte magát, 

nagyon tetszett neki ahogyan fogadták. 

Köszönöm a helyszínen segítőknek óvoda óvónőinek, a hivatal 

dolgozóinak, Fülöp Jánosnak a Tokodi Polgárőrség elnökének. 

Mindkét helyszínen a manók szaloncukrokat osztogattak a 

megjelenteknek. Köszönöm a Csillagfény Mazsorett csoport 

tagjainak, hogy ismételten a segítségemre voltak és vállalták a 

manók szerepét. Köszönöm Valek Zoénak és Szendrei Ritának, 

hogy segítettek a manóknak. 

Köszönöm Tokod Nagyközség Önkormányzatának, Mingl 

Zoltánnak az anyagi támogatást, melyből a szán felújítás első 

ütemének költségeit tudtuk finanszírozni. 

Köszönöm továbbá Juhász Attilának és fiának a J és J autóalkatrész 

kereskedés tulajdonosainak, valamint Papp Márk egyéni 

vállalkozónak az önzetlen támogatást. 

Különösen szeretném megköszönni a budapesti székhelyű Adeona 

Tehetséggondozó Egyesületnek azt az anyagi felajánlást, melynek 

köszönhetően 20 gyermeknek tudott a Mikulás csomagot adni. 

Nagy Tisztelettel köszönöm meg mindannyiunk nevében Holop 

Tibornak és ifj. Kollár Lászlónak azt a példaértékű, évek óta tartó 

hozzáállást, ami nélkül mindez talán nem is jöhetett volna létre. 

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szán 

felújításában önzetlenül segédkezőknek is a munkáját. Kb. 20 órai 

munkának köszönhetően a szán alsó része újra lett festve, a 

fényfüzér 90%-ban ki lettek cserélve és néhány rész új vezetéket 

kapott. Kiegészítésként fellépők és a ló befogásához szükséges 

tartó lett felhegesztve.  

A munkálatokban segít-

ségemre volt ifj. Horváth 

Mihály és Mátyus Sámuel. 

Mindannyiunk nevében 

köszönöm munkájukat. 

Jó volt ismételten látni azt 

az örömet, boldogságot, 

amit a Mikulás jelenléte 

okozott gyermekben és 

felnőttben egyaránt. 

Bízom benne, hogy idén is 

vendégül tudjuk látni a 

Mikulást. 

Horváth Mihály 

Adventi vásárok Tokodon 
Sikeresen le-

zajlott az ad-

venti vásár, 

mind Tokod-

Üveggyár-

ban a kultúr-

ház előtt, 

mind a falu-

ban a köz-

ségháza e-

lőtti terüle-

ten.  

Nagy öröm volt számunkra, hogy sikerült az Üveggyári 

településrészen is megmozgatni az embereket, to-

vábbá hogy ennyire pozitívan álltak a rendezvényhez 

és a szervezéshez. Azt gondolom, nagyobb érdeklődés 

volt az adventi vásárok iránt, mint az remélni mertük.  

Köszönjük a Mesevár Óvoda és a Hegyeskő Általános 

iskola növendékeinek  

és felkészítő tanárai-

nak mindkét helyszí-

nen előadott műso-

rukat, külön köszö-

nöm az Önkormány-

zat karbantartó 

egységének a mun-

kájukat. 

 

Falukarácsony 
Karácsony 

előtti utolsó 

vasárnap 

december 

22-én került 

megrende-

zésre közsé-

günk Faluka-

rácsonyi Ün-

nepsége. 16 

órától Szent 

Márton templomunkban az adventi hangverseny kereté-

ben fellépett a Gardellaca Kórus, Vereckei Attila és csa-

ládja és Maros Bernadett musical énekes, a koncertet kö-

vetően a Népművészeti Alkotóházban folytatódott az ün-

nepi műsor, ahol a Hegyeskő Általános Iskola diákjai ad-

tak karácsonyi műsort, ezt követően a Tokodi Gazdakör 

jóvoltából forralt bort-forró teát, Veres Károlynak és Edit 

néninek köszönhetően puncsot, míg a péklapát koroná-

zatlan királyának, György Istvánnak közreműködésével és 

támogatásával, frissen a kemencében sült pogácsát szol-

gálhattunk fel a Faluközösség tagjaival, a rendezvényt 

megtisztelő közönségnek, lakosoknak. A délutáni folya-

matos esőzés ellenére úgy gondolom, hogy szép szám-

mal gyűltünk össze az Alkotóház udvarán, ahol a délelőtt 

folyamán rögtönzött sátorállítási gyakorlatot tartottunk 

Pap Tamás falugondnok vezényletével. Köszönöm a fent 

felsorolt civil szervezeteken és személyeken felül Takács Ri-

tának és minden barátunknak önzetlen munkáját.  

   Bánhidi László - polgármester 
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    Elmúlt időszak eseményei 

Annavölgyi Téli Túra 
Szilvesztert megelőző szom-

baton, immár harmadik al-

kalommal szerveztünk téli 

túlélő túrát, Annavölgy Köz-

séghez csatlakozva, ahol 

idén is együtt, mi részt- 

vevők rajzoltuk ki az élő bá-

nyászjelképet a Miklósberek 

tetején,  fejlámpáink  

segítségével.  

Összesen 703 regisztrált  sze-

mély vett részt az esemé-

nyen és teljesítette a több 

mint 10 kilométeres távot. 

Köszönjük mindenkinek a 

részvételt, továbbá minden 

támogatónak a segítségét. 

 

Tokodi szilveszteri bál 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

December 31-én ismételten megtelt a tokodi sportcsarnok mu-

latni vágyó emberekkel. Külön öröm volt számomra, hogy köz-

ségünk két díszpolgára, Farkas Lajos bácsi vállalkozó és Korpási 

Bálint világ- és európa bajnok birkozó is tiszteletét tette a Tokod 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület által szervezett rendezvényen, így 

együtt búcsúztathattuk az óévet. A rendezvényt Góra Gergő 

elnök nyitotta meg, háláját kifejezve a vendégek felé, hogy 

megtisztelték jelenlétükkel az eseményt, majd polgármester-

ként köszöntöttem a megjelenteket. Ezt követően a Csillagfény 

Mazsorett csoport kiegészülve az önkéntes tűzoltókkal, nyitótán-

cukkal szórakoztatták a vendégsereget.   

Bánhidi László - polgármester 

 

Január 6-án megkezdődött a munka a polgármesteri hi-

vatalban, az elmúlt hetekben-napokban egyeztettem az 

intézmény vezetőkkel az éves költségvetés tekintetében, 

továbbá a műszaki beruházások ügyében Pétervári Jó-

zsef  Úrral. A 2020-as évi legjelentősebb beruházásaink 

lesznek:  

• Gyalogátkelőhely létesítése a Kienle & Spiess 

üzem előtti úttesten 

• Fogorvosi rendelő előtti parkoló kialakítása 

• Temető útjainak újraburkolása 

• Erkel Ferenc utca pormentesítése 

• Temesvári utca felújításának előkészítése 

• Ebszőnybányán játszótér kialakítása 

 

 

Megalakult az „Együtt Tokodért” civil szervezet, melynek 

jelenleg több mint 40 tagja van. Az egyesület célja a te-

lepülés nagyobb kaliberű rendezvényeinek szervezése 

vagy annak elősegítése. Az egyesület elnöke Pap Nor-

bert. 

 

 

Január 27-én hétfőn testületi ülést tartottunk az Önkor-

mányzat tanácstermében. Tárgyaltunk a 2020. évi költ-

ségvetés tervezetéről, elfogadtuk a 2020. évi rendezvény-

naptárt, döntöttünk a szociális étkeztetés biztosításáról, il-

letve 2 területvásárlási kérelmet bíráltunk el.  

Bánhidi László - polgármester 
 

Mikulás és karácsony  

Ebszőnybányán 
 
December 6-án 19 órától az 

Ebszőnybányán található Közös-

ségi Házban ajándékozta meg a 

télapó az ott élő gyermekeket, 

öröm volt látni, ahogy a gyerme-

kek versekkel énekekkel készültek 

a télapó érkezésére. 

 

 

A szentestét megelőző napon az 

ebszőnybányai közösségi ház-

ban Kindáné Győri Márta képvi-

selőasszony szervezésében helyi 

karácsonyi összejövetelen, ün-

nepi hangulatú beszélgetésen 

vettünk részt. A résztvevőket zsí-

roskenyérrel, süteménnyel, forralt 

borral kínáltuk. 

Óvodai betörés  
 

A környéken garázdálkodó betörők az óvodánkba is be-

törtek és két csoportból elvitték a csoportpénzt, melyből 

gyümölcsöt és kreatív eszközöket vásároltak az óvónők a 

gyerekeknek. Természetesen nem fog hiányt szenvedni 

egyik csoport sem, mert igyekszünk pótolni a hiányzó ösz-

szeget, de bármilyen segítséget, támogatást szívesen fo-

gadunk. Továbbá, bármilyen információ a segítségünkre 

lehet. Az utcafront ablakán is próbálkoztak annak elle-

nére, hogy a mozgásérzékelő lámpa erős fénnyel világít, 

de a riasztó megszólalt. A polgárőrség az intézkedés során 

a rendelkezésünkre állt, lehetőségeihez mérten figyeli a 

területet. Önkéntes anyagi támogatás a következő 

számra utalható:  

 

– Szeretetben nevelődni – 19148511-1-11 

 

Papné Szaló Ilona 

óvodavezető 

Január 25-én részt vettünk az Annavölgyi Disznótoron mint To-

kod csapata 14 fővel, ahol egyébként a szervezők eladtak 

6800 db kostoló jegyet és a rendezvényre több mint 1400 em-

ber látogatott ki. Ezt követően még az nap esete részt vettünk 

a Csemadok által  

szervezett farsangi 

bálon, testvér- 

településünkön 

Csatán. Ismé- 

telten egy jó han-

gulatú bálon mu-

lathattunk, köszön-

jük a meghívást. 

 

 
 

Bánhidi László - polgármester 
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Múltidéző festménykiállítás az Alkotóházban 

 

 
 

Beszélgetéssel, a műveik bemutatásával emlékeztünk az 

eltávozott. 

+ Földesi Antalné sz. Süveges Magdolnára, 

+ Katona Vilmosné sz: Vakán Erzsébetre. 

Az alkotóház műhelyében tárolt, részben a falunak ajándé-

kozott batikolt képeik a szakkör 105. kiállításán mindig szere-

peltek és szerepelnek 106.is sokszor a csuhés munkáikkal 

együtt. 

tehetségünk, kéz-

ügyességük, türelmük 

tette őket képessé a 

két ősi, kézműves mű-

vészet megtanulá-

sára. 

 

 

Huber Andrásné 

 

Felidéztük alakjukat: az asztalra hajolva (állva) a forróviaszos 

ecsettel, biztos kézzel rajzolták a képet. Nagyméretű képeik sok 

munkával, türelemmel készültek. Az 1970-es évek szakkörében és 

az új szakkörben is alkottak, Bözsi több évig, betegségéig. 

Képeik ránk maradtak, Tokod értékei, vigyázunk rájuk, ne felejtsük 

az alkotóinkat. 

Mind a ketten számos kitüntetést kaptak, arany Plakettet, Arany 

oklevelet, Népi Iparművész kitüntetést 2001-ben és 2006-ban kap-

ták. Munkáik országos és nemzetközi kiállításokon szerepeltek, a 

csuhézás nagymesterei voltak ők. (A többi csuhés is megérde-

melne egy kiállítást) 

A batikosok, a tokodi amatőrök, a szerdai festők örömmel fogad-

ták a közös kiállítás ötletét. 

Azt bizonyítja, a 16 alkotó, (40 képe) többféle technikával, mé-

retben kerettel a Galériában összefogással felrakott képe. A sok-

féle színes kép egységes, családias hangulatot teremtett a múlt-

idéző beszélgetéshez. Pánczél Ágnes tokodi népviseletes olaj 

képe szintén ajándék. 

Köszönjük a segítséget (hirdetés, névírás, fotózás), a példamutató 

együttműködést, a megtisztelő megjelenést, beszélgetést. 

 

Kiállítók: 

Batikosok: + Földesi Antalné Szerdai olajfestők:  

    + Katona Vilmosné Robotka Imre  

    Lukács Sándorné Szóda Józsefné  

    Grósz Lajosné  Robotka László  

     Huber Andrásné  Önállóak:  

    Robotka Imre  Farszki Judit 

    Süveges Zoltánné Pánczél Ágnes  

    Wutzelné Kiss Magdolna Paulik István  

    Soós Rezsőné  Mezős Béla, Mezős Béláné 

Pataksor megtisztítása 

 
 

Kedves Tokodi lakosok!  

December 20-án megtörtént a Pataksor egy szakaszán a 

hulladék elszállítása. Kérnénk a Tisztelt ott élő és ott lakó pol-

gártársainkat, hogy ügyeljenek a ‘tisztaságra’ és ha bárkit 

látnak, hogy hulladékot-sittet vagy bármi mást tesz le a köz-

területre, értesítsék a Polgármesteri Hivatalt. Nem fogjuk 

hagyni, hogy ismét idáig fajuljon a közterület állapota. Ha 

kell rendőrségi intézkedést fogunk kérni. Köszönjük megérté-

süket!                    Tisztelettel  

               Bánhidi László 

 

 

Tokodi az év megyei könyvtára 
 

A József Attila Megyei Könyvtár 

évértékelőjén adták át az év 

könyvtára díjakat, három kate-

góriában. Települések lélek-

száma szerint, 1000 fő alatti, 

1000-2000 között és 2000 fő fe-

letti kategóriákban. A Tokod 

Nagyközségi Könyvtár a szak-

mai munka elismeréséért kapta 

meg a díjat, melyet Földesi Zsu-

zsanna vett át Mikolasek Zsófiá-

tól, a József Attila Megyei 

Könyvtár igazgatójától és Fá-

bián Ildikó osztályvezetőtől. 

Karitász csomagosztás 
December 19-én tartotta a Caritas tokodi szervezete a cso-

magosztását, ahol az elmúlt hetekben összegyűjtött tartós 

élelmiszereket osztották 

szét a rászoruló csalá-

doknak. Több mint 400 

kg élelmiszer került kiosz-

tásra, amelyből 50 csa-

lád részesült. Köszönjük 

a Caritas tokodi szerve-

zetének az egész éves 

munkájukat, továbbá 

példaértékű összefogá-

sukat. 
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           Községünk életéből 

Tokod S.E. Hírek 
 

December ötödikén kitűnő vacsorával egybekötött évzáró 

estét tartott egyesületünk, amin részt vett Bánhídi László pol-

gármester úr és Horváth Mihály képviselő úr, valamint egye-

sületünk edzői és kiszolgáló személyzete. Robotka Bence el-

nök úr megköszönte a polgármesteri hivatal pénzbeli, vala-

mint tárgyi segítségét. A polgármester úr és képviselő úr ígé-

retet tettek, hogy 2020-ban a lehetőségekhez mérten ugyan 

úgy mint 2019-ben anyagi segítséget nyújt egyesületünknek. 

Majd Horváth Mihály képviselő úrnak labdarúgó csapatunk-

ról készült fényképét nyújtott át. A vacsora után kellemes be-

szélgetést folytattunk egymás közt, majd a legvégén, kelle-

mes ünnepeket és boldog újévet kívánva búcsúztunk az óév-

től és egymástól a tavaszi nyitányig.  

 

 

Tisztelt plakát rongáló!  

 

Nem tudjuk ki vagy, de az biztos, nem a falunk legjobb ba-

rátja, aki segítené a falu lakosságának, valamint civil szerve-

zetek közti kapcsolatok tartását, a hirdetések segítségével. 

Mert nem azért rakják ki, hogy te másnap vagy még aznap 

letépd, mert gondolhatnád (már ha gondolod) a falu lakos-

sága szeretné tudni milyen programot szerveznek a külön-

böző szervezeteink és egyesületeink. Nem tudjuk mit szólnál 

hozzá, ha te is egyik nap kiraknál egy fontos hirdetést és más-

nap vagy már az nap nem találnád a hirdető táblán. Gon-

dolom nem örülnél a látványnak, tehát a civil szervezeteink 

sem repkednek örömükben, így arra kérünk, a falu lakossága, 

valamint az összes civil szervezet nevében, hogy a falu közös-

ség tiszteletbeli lakója nem pedig rombolója lenni. Reméljük 

meg próbálsz így gondolkodni. Civil szervezetek nevében 

megköszönnénk ha nem folytatnád tovább a plakátok ron-

gálását és letépkedését. 

Tarcsai László 

Tokod S.E. 

Március közepén megkezdődik a 2019-2020-as labdarúgó baj-

nokság megye III északi csoportjában. A felnőtt csapatunk re-

méljük ott kezdik, ahol abbahagyták az őszi bajnokságot. Mint 

köztudott csak rosszabb gólaránnyal szorultak a második 

helyre, de nagyon örülünk, mivel veretlenül sikerült lehozni az 

őszi bajnokságot. A tavaszi fordulóban nagy harc várható a 

bajnokság megnyeréséhez, amibe beleszólhat Tardos, vala-

mint szomszédvár Tát labdarúgó csapata is, de bízunk, hogy a 

labdarúgó csapatunknak sikerül az első helyre befutni. Téli szü-

netben remélhetőleg sikerül minden játékost megtartani vagy 

még egy-két jó játékost igazolni és így még jobb eredményt 

érhetnek el. Ifjúsági csapatunkat is szeretnénk, hogy minél 

jobb helyen zárja a tavaszi szezont megye másodosztályában. 

Remélhetőleg minél több örömet szereznek szurkolóiknak, és 

ugyan úgy állnak hozzá, mint ősszel, és remélhetőleg nem érik 

kellemetlenségek. Ifjúsági csapatunkból sem távozik senki, ha-

nem még ide is sikerül egy-két játékost igazolni. A téli szünet-

ben utánpótlás csapatot is szeretnénk feltölteni, és ezért sze-

retnénk, a szülőket arra kérni, minél több gyermeket bíztassa-

nak a labdarúgás szépségének megismerésére. Egyesületünk 

szeretné, hogy sokkal több gyerek sportoljon, mi szívesen várjuk 

őket. A tavaszi fordulóban szeretnénk, hogy egyre többen vá-

sároljanak bérletet, amely a tavaszi szezonra 3000 Ft-os áron 

kerül eladásra, amely csak hazai mérkőzésre szól. Ezzel a segít-

séggel jogkörülményeket tudunk biztosítani csapatainknak. A 

bérleteinket hazai mérkőzéseken vasárnaponként a pénztár-

ban vagy Tarcsai Lászlónál vásárolható meg, Széchenyi utca 

3-ban. Még az őszi bajnokság végén egyesületünket megke-

reste Papp Norbert a Tokod kulturális egyesület egyik lelkes 

tagja, hogy a tavaszi forduló előtt szeretné felújítani, valamint 

lefesteni a lelátón található padokat, aminek nagyon meg-

örültünk, mert így szebb és jobb körülményeket biztosítunk a 

vendégek, valamint a hazai szurkolók számára. Most látható, 

hogy még vannak lelkes és önfeláldozó fiatalok a nagyközsé-

günkben. Előre is megköszönnénk segítségüket és lelkes mun-

kájukhoz sok sikert. A legvégén csapatunknak kívánunk minél 

több győzelmet, szurkolóinknak sportszerű szurkolást, és a lab-

darúgás legnagyobb lényegét, hogy minél több gólt láthas-

sunk a tavaszi fordulókban.   

És még egyszer sok sikert, hajrá Tokod!  

 

Tokod ÖTE hírek 
 

A közelmúltban Jung István, a hajdani tokodi önkéntes tűz-

oltó egyesület korábbi elnöke az újjáalakult Tokod Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület részére adományozta díszegyenruháját. 

Köszönjük nagylelkű felajánlását! 

Jó tanuló, jó sportoló 

December 11-én Hernádi 

Ádám, Esztergom Város pol-

gármestere “Jó Tanuló, Jó 

Sportoló” arany fokozatú díjat 

adományozott községünk fia-

taljának, Linn Kevinnek! Ezúton 

is gratulálunk Kevinnek és to-

vábbi sikereket kívánunk mind 

a tanulmányai , mind a sport 

területén! 

Hatalmas adományt kaptunk Farkas 

Lajos-tól a Farkas-transz ügyvezető 

igazgatójától. Egyesületet erősítve tá-

mogatásként vásárolt nekünk 4 db új 

gumit az autónkra. Mint tudjátok a 

nyáron menet közben durrdefektet 

kaptunk. Szerencsére nem lett belőle 

baleset. Szabó László a Kft marketin-

gért és a belföldi fuvarozásért felelős 

vezetője adta át az adományt, immár 

felszerelt állapotban. Köszönjük a segít-

séget és a felajánlást. 
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A Tokodi Szent Márton Karitász-csoportról  

1. RÉSZ 
 Bemutatjuk, több részletben, helyi karitász-csoportunk életét, tevé-

kenységét, azzal a céllal, hogy minél többekkel megismertessük munkájukat, 

továbbá azzal a céllal, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk. 

 Áruházi élelem-gyűjtéskor valaki egy karitász-tagnak - aki ott a gyűjtés 

munkáját végezte, s aki megkülönböztető jelzést viselt ruháján - azt a megjegy-

zést tette, hogy inkább dolgozni kellene. Azt hihette, hogy az magának koldul. 

 Ezt az ismertetőt beleágyazzuk a keresztény világegyház életébe, a 

szeretetszolgálati tevékenység történetébe, kiemelve majd a Magyar Katolikus 

Karitász-, s benne a tokodi Karitász történetét, amely a Szent Márton nevet viseli, 

aki templomunk és településünk védőszentje. 

 A latin caritas-t magyarosítottuk karitász-ra. A latin szó egyfelől magas 

árat, drágaságot, (caritas nummorum = pénz-szűke) jelent; másfelől nagyrabe-

csülést, ragaszkodást, szeretetet jelent (caritas patriae = hazaszeretet). Mi e má-

sodik értelmét, a szeretetet használjuk. 

 A szeretet az egyház életében sohasem egy puszta szó volt, hanem 

tevékenység: a Jézus tanításának megfelelő és a Jézus nevében végrehajtott, 

segítő tevékenység. A jézusi szeretet gyakorlása azt jelenti, hogy legyél képes 

áldozatot hozni társadért, ha az nehéz helyzetbe kerül és rászorul segítségedre. 

Ez a képesség nem születik velünk, hanem meg kell tanulni, ami a Jézus iránti 

elkötelezettséggel kezdődik. Az áldozathozatal azt jelenti, hogy segítek, de nem 

kérek és nem várok érte viszonzást. Ez a lelki kerete és alapja a karitatív szolgá-

latnak. 

 Jézus egész életében gyakorolta a segítségnyújtást. Kisegítette a la-

kodalmas háziasszonyt, aki azért pityergett, mert idejekorán elfogyott a bor; sok 

beteget meggyógyított; több halottat feltámasztott; néhány kenyérből és hal-

ból ellátott a pusztában többezer embert. Ezek ugyan mind csodásan történ-

tek, az isteni erő által, de ezekkel a csodákkal azt igazolta, hogy ő az Istentől 

jött - a segítség azonban az emberek felé segítség volt. Példabeszédeket is 

mondott arra vonatkozóan, hogy segíteni kell egymást. A Jézus-követők, vagyis 

keresztények, ezt kezdettől gyakorolják, a különféle történelmi koroknak meg-

felelően. 

 Manapság az állam dicséretesen igyekszik védeni és segíteni polgár-

jait, s ez azt jelenti, hogy keresztény vér csörgedez benne. Régebben a csalá-

dok oldották meg tagjaik gyámolítását, amíg a családtagok szét nem szóród-

tak. Hogyha a családok meggyengültek, a szenterzsébetek álltak helyt a segít-

ségnyújtásban. 

 A 18.-19. század változásai (ipari forradalom) sok családot kényszerí-

tettek nehéz helyzetbe. Ez hozta életbe a szervezett segítségnyújtás gondola-

tát. Marx és elvtársai a fegyver szavával gondolták megoldani a társadalmi 

problémákat; a Jézus-követők a szeretet szava mellet maradnak - és jól teszik. 

Az első Nemzeti Karitász 1897-ben alakult meg freiburgi központtal, Németor-

szágban, a magyar Mihalovics Zsigmond irányításával. A Nemzetközi Karitászt 

1950-ben alapították meg, Rómában, 13 ország részvételével, köztük volt az 

USA és Kanada is. 

 Magyarországon a 20. század elején történtek próbálkozások a szere-

tetszolgálat fellendítésére, ami 1919-ben lett sikeres, ugyancsak Mihalovics bu-

dapesti plébános által, aki ezt szívügyének tekintette. 1933-ban vették fel a 

Szent Erzsébet Karitász nevet. 1945 után a szocializmusépítők betiltották ezt a 

tevékenységet, s a kommunizmus összerogyása után (1990) kezdték újraélesz-

teni a szervezetet, országosan. 

 

 Ön is segíthet: 

 - ha bekapcsolódik a szeretetszolgálatba, 

 - ha felajánlja idejének egy részét, 

 - ha a még használható tiszta ruhát, cipőt, ágyneműt, edényt, köny-

vet, gyerekjátékot, írószert, tartós élelmiszert, bútort stb. felajánlja, 

 - ha elmond egy fohászt a karitász munkájának eredményességéért, 

 - ha alkalmilag besegít ebbe a munkába. 

 

 A tartós élelmiszerek és egyéb dolgok átvétele a plébánián (Szabad-

ság u. 1.) történik. Nyitva tartás márciustól szeptemberig 7 - 9 óra között, 

           októbertől februárig 8 - 9 óra között, 

           mindig hétfői napokon. 

 

Idősek, betegek miséje 2020-ban: április 15. 16 óra; augusztus 19. 16 óra 

 

Robotka Zoltánné karitászvezető, Kardos Mihály plébános 

 

December 12-én ünnepelte 90. születésnap-

ját Lukács Elemérné, községünk Menci né-

nije, ennek alkalmából és Magyarország Kor-

mánya megbízásából emléklapot adtunk át 

részére, ezúton is további jó egészséget és 

boldog nyugdíjas éveket kívánunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január 13-án köszöntöttük Csernák Sándor-

nét, Ilonka nénit 90. születésnapja alkalmá-

ból! Jó egészséget és további boldog nyug-

díjas éveket kívánunk Ilonka néninek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. november 11-én Kaszás Jánost köszön-

töttem 90. születésnapja alkalmából. Min-

den jót, erőt és egészséget kívánunk! 
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Retró Gasztro! 
 

Tisztelt Olvasó! 

 

Nem ördögtől való ötlet, amit szeretnék az önök segítségével 

megvalósítani, hiszen valami hasonló már volt itt ezen lap 

oldalain. Egyéb kutatásaim során találtam olyan recepteket, 

amik immáron 80 évesek. Ekkor jött az az ötlet, hogy ezeket a régi 

recepteket, az akkori leírásokkal, közzé, elérhetővé kellene tenni 

mindazok részére, akiket érdekelnek az ilyen dolgok. Viszont, 

mivel ezen receptek száma véges, szeretném mindazokat 

bevonni ebbe a kezdeményezésbe, akik szintén látnak ebben 

fantáziát, rendelkeznek hasonló receptekkel és szívesen 

megosztanák másokkal. Az e-mail címemre 

(horvath.mihaly@tokod.hu) elküldött, vagy egyéb úton hozzám 

eljuttatott receptek, forrás megjelölése mellett, esetleges 

aktualizálásba történt csoportosítás után lenne közzé téve. 

Természetesen kiemelten lennének kezelve azok a recepteket, 

amik kis falunkra jellemzők vagy esetleg innen eredeztethetők. 

 

Az első receptek 1941-ből valók. 

 

 

HÚSVETI-PATKÓ:  

 

TÉSZTA: 25 deka liszt, 2 teáskanál Dr. Oetker sütőpor, 6 deka 

cukor, 1 tojás, 10 deka vaj, 1—2 evőkanál tej. 

TÖLTELÉK: 15 deka mogyoró, 6 deka cukor, 1 tojásfehérje, 3 

evőkanál víz. 

BEKEN ÉSRE: 1 tojássárga.  

 

A lisztet a sütőporral 

elvegyítjük és a 

gyúródeszkára szitáljuk. 

Közepébe egy 

mélyedést nyomunk, 

abba tesszük a cukrot, 

tojást, tejet és a liszt egy 

részével sűrű péppé 

keverjük.  

Az apró darabokra vágott vajat ráhelyezzük, liszttel betakarjuk, 

gombóccá összenyomjuk,,majd a közepéből kiindulva gyorsan 

sima tésztává gyúrjuk. Téglalap alakúra kisodorjuk, a tölteléket 

egyenletesen rákenjük és hosszában összesodorjuk. 

Patkóformában tepsire tesszük, tojássárgájával bekenjük. 

A töltelékhez a mogyorót ledaráljuk és a többi hozzávalóval 

elkeverjük.  

SÜTÉSI IDÖ: 40 perc, jó közép meleg. 

 

 

TÚRÓKRÉM GYÜMÖLCCSEL: 

 

Hozzávalók: 1/2 liter tej, 3 evőkanál cukor, 1 cs. Dr. Oetker vanília 

krémpor, 4 evőkanál víz az elkeveréshez, 2 tojás, 25 deka tűrő, 1/2 

citrom héja, 1/2  kg. cukrozott nyers gyümölcs. 

 

A tejet a cukorral felfőzzük, levesszük a 

tűzről, a tojás és vízzel simára elkevert 

krémport habverővel elverjük benne, 

újra tűzre tesszük és addig keverjük, míg 

felfő. A fehérjék kemény habját a még 

meleg krémhez vegyítjük.   

A túrót szitán áttörjük, citromhéját adjuk 

hozzá, a meleg krémet kanalankint 

elkeverjük benne. A gyümölcsöket 

üvegtálba rakjuk, a krémet ráöntjük és 

hidegre tesszük. 

 

Forás: Esztergom és Vidéke 

(A képek illusztrációk, forrás: internet) 

Horváth Mihály 

Gyermelyi lángos Tokodon 
 

2020 januárjától kedd 

esténként, 17 órától újra 

Gyermelyi lángos kap-

ható a községháza 

előtti téren! Ha ettél már 

jó lángost, azt szorozd meg kettővel. Ez az!  

 

 

Kürtőskalács Tokodon 

Tokodon a községháza 

előtt péntekenként 14-17 

óra között, Üveggyárban a 

Művelődési háznál 

keddenként 14-17 óra 

között kapható kürtős-

kalács! 

 

Társasjáték klub a könyvtárban 

Társasjáték klub indul Tokodon a könyvtárban.  

2020. 02. 23.-án vasárnap 15:00-18:00-ig .  

Szívesen megismerkednél új játékokkal vagy akár a régi-

ekkel szeretnél nosztalgiázni? Szeretsz játszani, de nincs 

hozzá megfelelő társaságod? Hozd el barátaidat a tár-

sasjáték klubba és mi majd segítünk lázba hozni a csapa-

tot. A társasjáték klubbot elsősorban felnőtteknek szervez-

zük. Olyan játékokkal várunk, melyet nagyon gyorsan át-

lát egy kezdő is, de nagy élményt ad az igényesebb tár-

saságnak is. Nálunk mindenki megtalálja a neki valót. 

Gyertek és játszatok kedvetekre! 

 

Költészet napja Tokodon 
Tokod Nagyközség Önkormány-

zata szeretettel invitálja Önt és 

kedves családját 2020. április 10-

én pénteken délután a Lukácsi 

Máté Művelődési Házban meg-

rendezésre kerülő költészet nap-

jára. A program keretében helyi 

származású költünk, Szepesi Zsu-

zsanna könyvbemutatóját köve-

tően Csuja Imre irodalmi műsora 

következik.  

Szeretettel várjuk Önöket! 
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