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Tokodi Kopogtató

Elmúlt időszak eseményei
Polgármesteri eseménynapló
Március 11-én több egyeztetést megelőzően, lemondásra
került a március 15-i műsor és megemlékezés.

Január 31.
Sikeresen felbontottuk dr. Peret Adrian fogorvos feladatellátási
szerződését, ebből adódóan 2020 február 1-től dr. Végh Róbert
látja el a fogászati alapellátást, helyettesítési szerződés keretében.
Február 1-től
Héjas Lajos van megbízva a falugondnoki feladatok ellátásával,
ugyanis Pap Tamás nem kívánta tovább ellátni ezt a feladatkört.
Jelenleg 9 fő végzi a falugondokság hatáskörébe tartozó munkákat.
Február 17.
Megkezdődtek a fogorvosi rendelőhöz tartozó parkolónak a kiépítési munkálatai, melyet február 22-én be is fejeztek a Bridgework Kft munkatársai.
Február harmadik hetében rendbe tettük a Petőfi emlékmű kertjét, a régi, elburjánzott növények kivágásra kerültek, sajnos a tuják többsége már beteg is volt. A kerítés újra lett festve, ezt követően Czirkelbach Olga alpolgármester asszony megtervezte
az „arculatát” a kertnek, természetesen ő biztosította a növényeket is, melyet a gondnokság munkatársai ültettek el. Köszönjük Alpolgármester Asszonynak a segítséget.
Február utolsó hetében megkezdődött a temetőnk útjának a felújítása. Sajnos az időjárás nem volt kegyes a kivitelező csapathoz, sok eső nehezítette és hátráltatta a munkálatokat, de nagy
valószínűséggel mire ezeket a sorokat olvassák, már az új térkőburkolaton sétálhatnak fel a ravatalozóig és a Bridgework Kft
munkatársaival már nem találkoznak a temetői dombon.
Február 24-én hétfőn rendes testületi ülést tartottunk a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Módosításra került az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete, az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet és a
terembérleti díjak, elfogadásra került LÉTHÉ Temetkezési Kft beszámolója, a helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója
a 2019. évi támogatás felhasználásáról, a polgármester szabadságának ütemezése, az igazgatási szünet elrendelésének időpontja, továbbá a helyi értéktár bizottságba megtörtént az aktuális változások elfogadása és tagfelvétele. Módosításra került
a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási
szerződés.
Február 27-én meglátogatott a Dunatakarék Bank Zrt. elnök
igazgatója, Illés Zoltán Úr. Sajnálattal közölte, hogy sok fejtőrést
és számolgatást követően, bezárni kényszerülnek a tokodi fióktelepet, mert az nem hozza az általuk várt számokat, így üzemeltetése deficites. A félreértések elkerülése végett, az Önkormányzatnak semmi véleményezése nem volt ebben a döntésben, hiszen ez egy zártkörűen működő részvénytársaság, ezáltal csak a
döntésüket jöttek közölni. Tisztában vagyok vele, hogy sajnos ez
egy fajta visszaesés, visszalépés a település életében, de senki
sem fog úgy üzemeltetni egy fióktelepet, hogy ráfizetéssel jár,
tehát el kell fogadnunk a döntésüket, még ha nehéz is. A bankautomata egyelőre marad a megszokott helyen, amennyiben
a tulajdonos esetleg értékesíti az épületet, úgy az Önkormányzat
a saját épületének a homlokzatán felületet biztosít a bankautomata elhelyezésére.
Március 2-án meglátogatott Fekete Nikolett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa és ismertette a
megyei foglalkoztatási paktum részleteit.
Március 4-én dr. Vass Kornélia tette tiszteletét hivatalunkban, a
Kienle + Spiess Hungary Kft. HR vezetője. Közös célunk, hogy aktívabban bevonjuk településünk életébe községünk legnagyobb gazdasági társaságát. Bízom benne, hogy sikerül szorosabb és konstruktívabb kapcsolatot kiépíteni egymás között.
Március 6-án a Léthé Temetkezési Kft képviseletében meglátogatott Papp Richárd Úr. Egyeztettünk az urnasírhely kialakításának lehetséges területeiről.
Március 7-én szombaton részt vettem a 35. Sárisápi Borversenyen, ahonnan robogtam tovább, hiszen községünkben rendezett Nőnapi Bálon mondhattam köszöntöt a Hölgyeknek. Ezúton
is köszönöm a meghívást és a több éve tartó áldozatos munkáját Zicsi Ildikónak, Tillmann Zsuzsának, Papné Tillmann Ilonának.
Tokodi Kopogtató

Március 15-én a
járványhelyzetre
való tekintettel,
ha szűk körben
is, de elhelyeztük az emlékezés koszorúját a
Petőfi emlékszobornál.
Fotó: TKD Records

Március 16-tól korlátozásokat vezettünk be, melynek értelmében határozatlan időre felfüggesztettem az önkormányzati tulajdonú intézményekben történő sport és szabadidős
tevékenységeket. Az érintett ingatlanok az alábbiak: Liszt Ferenc Művelődési Ház, Lukácsi Máté Művelődési Ház, Népművészeti Alkotóház, Tokod Nagyközségi Könyvtár, Tokodi Sportcsarnok.
Március 17-től az önkormányzat segíti a 70. életévüket betöltött lakosokat, amennyiben nincs családtag vagy ismerős,
aki segítene a bevásárlásban. Ugyanezen a napon lezárásra
kerültek településünk játszóterei a járványveszély idejére.
Bánhidi László - polgármester

Batik- és macikiállítás Dorogon
Dorogon a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár Galériájában 2020. 02. 05én 17 órakor láthattuk a
Tokodi alkotók nagysikerű kiállítását. Huber
Andrásné mutatta be a
Tokodi
Batikszakkör
munkáit, beszélt a batikolás eredetéről, a szakkör
munkásságáról,
majd bemutatta az alkotókat.
Ezt követően Szóda Józsefné „Melyik a 2000-ből” címmel
mutatta be mackógyűjteményét, elmondta, hogy ez már
a sokadik kiállítása és különböző tematikák szerint készíti el
a kiállításait, az ott látható mackók a gyűjteményének csak
a töredékét képezték, állítása szerint otthonában egy igazi
mackó menhelyet működtet. A kiállítást zongorán Aknai
Benedek kísérte. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik eljöttek és megtisztelték a kiállítást.
Takács Rita

Ledőlt a templom előtti kereszt
Február 4-én egy járókelő jelezte, hogy a vélhetően heves
széllökések és a fagy miatt veszélyesen megdőlt a templom
előtti, tardosi vörösmészkőből
készült, több mint száz éves kereszt. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és helyi vállalkozóinknak köszönhetően a kereszt leemelésre került, majd április
elején került helyreállításra. Köszönjük helyi vállalkozóinknak
az önzetlen segítséget!
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Hagyományos farsangtemetési mulatság

Jégtörő Mátyás másnapján újra többszáz ember özönlötte el a tokodi pincevölgyet, hogy együtt utolsó útjára kísérjék falunk leghíresebb egyéniségét, Farsang Ferkót.

Köszönöm a Faluközösségi Egyesület, a
Tokodi Gazdakör, A Hegyeskő Iskola, a
Bukott Angyalok, a PÁ-DI-DI táncegyüttes, a Borvirág táncegyüttes, a visszatért
Demizson Atya, Harangozó Feri, Murci
Marci, Butykos Béla, a sirató Asszonyok, a
Farsang Ferkót vivő stáb, Takács Rita,
Ollé Istvánné, a gondnokság és minden
segítőkész barát munkáját. Öröm látni,
hogy mennyi civil társulás dolgozik
együtt Tokod kulturális életének fejlesztéséért.
Bánhidi László - polgármester
Az iskolások, a Bukott Angyalok, a Pá-DiDi és a Borvirág táncegyüttes produkciói
után a Rómából a pápai busszal hazatért Demizson atya celebrálta a szertartást, melyben Ferkó ivócimborái, Murci
Marci és Butykos Béla is közreműködtek.
A műsort követően hagyományosan zsíros kenyérrel, forralt borral és teával kínáltuk a résztvevőket.
Fotók: TKD Records

Tokodi sikerek a sárisápi borversenyen

Szavalóverseny
Kedves Tokodi lakosok!
Közelmúltban Süttőn került
megrendezésre a Német
Nemzetiségi
szavalóverseny megyei döntője, ahol
községünket képviselte Kertész Áron, Szikszai Nikol és az
I-es kategória győztese,
Lukácsi Hanna Lorina.
Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!
Bánhidi László - polgármester

Március második hétvégéjén 35. alkalommal rendezte meg Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egyesülete a bor és
8. alkalommal a pálinka-párlat versenyét. A bírálóbizottság elnöke
Gombai Nagy Tibor kertészmérnök, etyeki szőlész-borász szakember
volt. A kialakult járványhelyzet már itt is éreztette hatását, hiszen az
előző évekhez képest kevesebb nevezés érkezett be, de így is többszáz minta gyűlt össze. Településünket 3 személy képviselte, Kántor
Ádám és Tillmann Béla borokkal, míg Szemes József párlat mintával
nevezett az eseményre. Ádám Arany, míg Béla Ezüst és Bronz minősítést érdemelt ki az általuk készített szőlőtőke nedűért. Szemes József
kajszibarack párlatja szintén bronz minősítést kapott a zsűritől. Ádám
kategóriájában az általa készített Kékfrankos Rozéjával az előkelő második helyet, míg az abszolút sorrendben az ötödik helyet szerezte
meg. Továbbá a jelenleg Esztergomban élő, de tokodi gyökerekkel
rendelkező Garami Tamás több kategóriában is nagyon szép eredményt ért el. Még egyszer gratulálok minden résztvevőnek a szervezőknek pedig köszönöm a meghívást.
Bánhidi László – polgármester

Temető útjának felújítása
Február utolsó hetében kezdődött a helyi köztemető
útjainak felújítása. A számos
temetés és a kedvezőtlen
időjárás nem kedvezett a
munkálatoknak, de a tavasz beköszöntével az új
burkolat is elkészült a bejárati lépcsőtől egészen a ravatalozóig. A projekt a Magyar Falu Program keretében kiírt pályázat támogatásával valósult meg.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja.
Felelős szerkesztő: Bánhidi László
Szerkesztők: Faragó Ferenc, Takács Rita. Grafika: Bombicz Judit.
Fényképek forrása: TKD Records; Internet
Elérhetőségek: Tel.: 0630-654-6936; 06-33-468-673
Email: konyvtar@tokod.hu Web: http://www.tokod.hu
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Tokodi Kopogtató

Önkormányzati hírek
Polgármesteri tájékoztató
(intézmények)

Polgármesteri tájékoztató
(rendezvények)

Tisztelt Tokodi Polgárok!
Az elmúlt napokban a kormány kihirdette az egészségügyi
veszélyhelyzetet, a különleges jogrendet, ezt követően pedig március 13-án este, Orbán Viktor miniszterelnök Úr bejelentette, hogy március 16-tól az iskolák digitális oktatási rendszerre állnak át.
Sokakat váratlanul, felkészületlenül ért a döntés, melynek
hátteréről még keveset tudunk. A digitális oktatás gyakorlati
megvalósításáról azonnal tudtunk információval szolgálni,
azóta az intézmények tájékoztatást nyújtottak a szülőknek és
a tanulóknak. Az iskolai étkeztetésről az iskolai titkárságon szíveskedjenek informálódni.
2020. március 14-én a Kormány a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendeletének a 2. paragrafusa értelmében a polgármesterek
hatáskörébe rendelték az óvodák és bölcsődék szüneteltetésének elrendelését. Az intézmény vezetőjével és képviselő
társaimmal egyeztetve arra a döntésre jutottam, hogy március 16-án nyitva tartottak az óvodák, azonban 2020. március
17-től keddtől a bölcsőde és az óvodák ügyeleti rendben tartanak nyitva, ennek értelmében nyomatékosan kérjük a tisztelt szülőket, hogy csak az vigye óvodába vagy bölcsődébe
a kisgyermekét, aki a felügyeletét másképp nem tudja megoldani. Az óvodák esetében a gyermeket csak a bejáratig
kísérhetik, ahol átveszik őt az ott dolgozó pedagógusok.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy Képviselő társaimmal
tartott informális megbeszélést követően, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi döntéseket hoztam:
- Határozatlan időre felfüggesztem az önkormányzati fenntartású intézményekben zajló sport és egyéb szabadidős tevékenységeket. Az érintett ingatlanok a következők:
•
Lukácsi Máté Művelődési Ház
•
Liszt Ferenc Művelődési Ház
•
Népművészeti Alkotóház
•
Tokodi Sportcsarnok
•
Nagyközségi Könyvtár
A koronavírus kapcsán elrendelt országos veszélyhelyzet miatt, az Önök iránt érzett felelősség és a megelőző óvatosság
jegyében a Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás március 16-tól visszavonásig csak halaszthatatlan és
hatósági ügyekben történik, ügyfélfogadási időben. Bejelentkezés szükséges a következő elérhetőségeken:
•
06/33 505-110
•
tokod@tokod.hu
Kollégáim természetesen rendelkezésre állnak elektronikus
úton és telefonon az ügyfelek számára.
A kialakult egészségügyi veszélyhelyzet különleges felelősséget vetít mindannyiunkra. A járvány elterjedésének megakadályozása mindannyiunk közös érdeke, ehhez mértékadó,
fegyelmezett magatartásra van szükség.
Kérem, csak hiteles forrásból tájékozódjanak, hogy elkerüljük
az indokolatlan pánikkeltést. Községünket érintő fejleményekről folyamatosan tájékoztatom a lakosságot.
Tisztelettel:
Bánhidi László
polgármester

Tisztelt Tokodi Polgárok!
A Kormány a koronavírus tömeges elterjedésének megelőzzése érdekében veszélyhelyzetet hirdetett. A rendkívüli jogrend elrendelésével számos intézkedés lépett életbe. Szeretném megerősíteni, hogy Önkormányzatunk az operatív törzs,
valamint a Kormány által megfogalmazott irányelveket követi a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban, és minden szervezettől, intézménytől, közösségtől valamint magánszemélytől ugyanezt kéri.
Ehhez kapcsolódóan az alábbi óvintézkedések történnek Tokodon:
A következő rendezvények már biztosan nem kerülnek megrendezésre az eredeti dátumon:
•
2020. április 10-re tervezett költészet napja
•
2020. május 9-re tervezett Tábortűz Piknik
Kérem a községünkben élőket, hogy tegyenek meg mindent a megelőzés érdekében, és továbbra is tartsák be a higiéniai javaslatokat:
•
Tartsák be a kórházban és a szociális intézményekben bevezetett látogatási tilalmat
•
Tartsák és ismerőseik körében is tartassák be az utazásokra javasolt korlátozásokat, halasszák el utazásaikat.
•
Éljenek a lehetőséggel, hogy lejáró személyi okirataikat csak a veszélyhelyzet visszavonása után újítsák meg.
Kérem Önöket, tegyünk meg mindent biztonságunk és egészségünk védelme érdekében, próbáljuk közösen megelőzni a
koronavírus elterjedését!
Bánhidi László - polgármester

Családsegítő szolgálat tájékoztatása
A koronavírus járvány, a kórokozó emberről emberre terjedése akadályozásának rendelkezésünkre álló eszközei közül
az egyik fontos lehetőség az emberek közötti fizikai távolság
növelése. Ez a személyes térben is követendő minta, mely az
üdvözlése szokások testi érintkezést eredményező gesztusainak felfüggesztését mutatja.
A közösségi térben, pedig javasolt a nagyobb létszámú csoportosulások elkerülése.
Fentiekre tekintettel a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az alábbi intézkedést hozza:
•
Személyes ügyfélfogadásra csak előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség. Ezt megtehetik
az alábbi telefonszámon: 06 30 572 2811
•
Kérjük a tisztelt ügyfeleinket, hogy részesítsék előnyben a telefonos, vagy e-mailben történő kapcsolatfelvételt.
•
Az esetkonferenciák, esetmegbeszélések lebonyolítását a személyes megbeszélés helyett kollégáink
az érintett személyektől írásban bekért vélemények alapján fogják végezni.
•
Az érintett családoknál a családlátogatást csak a
legszükségesebb esetekben fogjuk személyesen
megtenni, helyette telefonos kapcsolattartásra törekszünk.
Mindezek figyelembevételével kérem, hogy aki lázas, köhög, vagy egyéb betegségre utaló tünete van, az ügyfélfogadási időben se keresse fel a családsegítő irodát!
Elérhetőségeink:
•
Központ: Dorog, Bécsi út 79-81.
•
Tel.: 0633-431-170; 0630-323-6898
•
E-mail: gyermekjoleti@dorog.hu
•
Tarjányi Andrea
0630-572-2811; gyjsz@tokod.hu
Megértésüket köszönjük!

Gyógyszer receptíratás
Receptírás a 06 33 468-584-es számon
történik. Az asszisztenssel való kapcsolatfelvételt követően, E-recepten keresztül
történik a gyógyszerek rögzítése. Fontos,
hogy a kiváltáskor a TAJ-kártyát a beteg
vigye magával, mert csak azzal válthatók ki a gyógyszerek a patikában.

Tokodi Kopogtató
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Polgármesteri tájékoztató
(Idősellátás)

Védőnői tájékoztató
A Nemzeti Népegészségügyi Központ intézkedése alapján:
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel törekedi kell a
védőnő-gondozott találkozások minimalizálására, ezért az
alábbi eljárásrenddel változik a körzeti védőnői feladatok ellátása Tokod-Üveggyár településrészen:
•
Személyes találkozás a várandós gondozáson (hétfőn 9-11-ig) csak előre megbeszélt időpontban történhet (mindenkit keresni fogok ez ügyben). Telefonon, e-mailen, messengeren, viberen bármikor.
Először jelentkező várandós telefonon keressen a
továbbiak megbeszélésére.
•
Csecsemők és kisgyermekek életkorhoz kötött szűrővizsgálatát elektronikusan végezzük el a szülővel,
a szülői kérdőíveket online kiküldöm. Messengeren,
videobeszélgetés formájában a szülővel az aktuális
fejlődést megbeszéljük. A személyes kontaktust
igénylő vizsgálatokat (látás, hallás) elhalasztjuk járvány lezajlása utánra. Ez ügyben minden érintettet
keresni fogok telefonon. Személyes találkozás csak
előre egyeztetett időpontban történhet halaszthatatlan ügyben.
•
Családlátogatások telefonon, videobeszélgetés
formájában fognak történni.
•
A védőoltások beadása Dr. Pezderka Gyöngyvér
tanácsadásán történik hétfőn 11:30-12:30-ig, kizárólag előre egyeztetett időpont alapján. A védőnői tanácsadó területére gyermek egy hozzátartozóval érkezhet. A várakozás a tanácsadó előtti területen lehetséges szabad levegőn.
Légúti fertőzésre utaló tüneteket mutató beteg, valamint
ilyen személyt ápoló szülő, várandós semmi esetre se keresse
fel a tanácsadót, telefonon keresse őt meg.
Kérek mindenkit, hogy bármilyen kérdése van, keressen bizalommal. Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Elérhetőségem: Tóthné Csombor Mónika
06-30-303-1558
Viber
Messenger (Tóthné Csombor Mónika)
E-mail: vedonouveggyar@tokod.hu

Tisztelt Tokodi Polgártársak!
Az Operatív Törzs és a Tisztifőorvosi Szolgálat tájékoztatása
alapján kritikus fázisba érkeztünk a koronavírus tekintetében,
az ország egész területén jelen van, azt gondolom csak idő
kérdése, hogy környékünkön is legyenek igazolt esetek.
Az Önkormányzat igyekszik minden lehetséges intézkedést és
előkészületet megtenni a járvány lassításának érdekében,
azonban elengedhetetlen az Önök, különösen az idősebb
korosztály együttműködése és felelősségteljes magatartása!
Szeretném nyomatékosan felhívni mindenki figyelmét a következőkre:
•
Maradéktalanul tartsák be a hatóságok utasításait
és javaslatait!
•
Ha tehetik, ne hagyják el otthonaikat! Kizárólag
munkába járás, élelmiszer-beszerzés és gyógyszervásárlás céljából.
•
A 70. életévüket betöltöttek SEMMILYEN ESETBEN
sem hagyják el otthonaikat! Ha rokonai és ismerősei
nem tudják ellátni, az önkormányzat segítséget
nyújt ebben, az alábbi telefonszámok valamelyikén
keressék bizalommal kolléganőimet:
o
0630-572-2458 (Kindáné Győri Márta)
o
0630-346-1512 (Takács Rita)
o
0630-572-2475 (Ollé Istvánné Nusi)
•
Az ellátási láncban nincs fennakadás, a kereskedők tájékoztatása szerint nem kell áruhiányra számítani, ezért bevásárlásaik során tartsák meg a józan ész szabta mértéket! Üres polcokat és pultokat
pontosan azért lehet látni, mert az áruházbon belüli
árufeltöltés nem tudja követni a minden racionális
alapot nélkülöző élelmiszer felhalmozását!
•
Kérem, hogy mindenki csak annyi gyógyszer vásároljon, amennyire valóban szüksége van, hiszen
gyógyszerellátásban is azért alakulhatott ki készlethiány, mert messze indokolatlan mértékben zajlik
az alapvető gyógyszerek felvásárlása.
•
Amennyiben a koronavírus tüneteit érzékelik magukon, NE menjenek háziorvosukhoz vagy a kórház
sürgősségi osztályára! Hívják fel háziorvosukat, aki
értesíti az Országos Mentőszolgálatot!

Játszóterek lezárva

Több napja segítik az idősebb
lakók mindennapjait a polgárőrség és az önkormányzat dolgozói. Egyre jobban kialakul a
rendszer, amit úgy gondolom,
hamarosan bővítenünk kell, hiszen rengeteg idős lakosa van
községünknek. Még egyszer kérem Önöket, keressék a fenti telefonszámokon
kollégáinkat!
Ne érezzék, hogy ezzel gondot
okoznak! Igyekszünk segíteni
minden idős lakónak, amennyiben nincs családja vagy segítője.
Kedves Polgártársaim! Vegyék észre és mindenki tudatosítsa magában: ennek a járványnak a súlyossága és hossza azon múlik,
hogy mindannyian helyesen, minden előírást és kérést betartva,
fegyelmezetten élünk-e! Az állam, a hatóságok és az egészségügyi rendszer és persze az Önkormányzat is hiába próbál felkészülni a koronavírus okozta kihívásra, ha az emberi felelőtlenség és
könnyelműség ilyen mértékeket ölt. Emiatt még egyszer, a lehető
legnyomatékosabban kérek mindenkit a tájékozódásra és az
ajánlások és szabályok pontos betartására! Ezt a helyzetet közösen, közös erőfeszítéssel kell megoldanunk!
Eljött az idő, hogy valóban egy csapatként és együtt kell átvészelni ezt e helyzetet… Együtt a Faluért.
Bánhidi László - polgármester

Tisztelt Tokodi Lakosok!
A digitális távoktatás bevezetése és az óvodai és
bölcsődei
korlátozások
nehéz helyzetet teremtenek, ezek a döntések
azonban csak akkor lehetnek hatékonyak, ha
minimalizáljuk a fertőzés
terjedésének
lehetőségét. Ezért lezárásra került
községünk valamennyi játszótere. Kérem, tartsák be a szabályokat és értsék meg, hogy ezek a korlátozások mindannyiunk
érdekében történnek.
Tisztelettel:
Bánhidi László

Templom visszavonásig bezárva
Kedves Tokodiak!
A járványhelyzetre tekintettel a püspökség döntése alapján Tokodon a templom zárva marad a püspöki rendelkezés visszavonásig.
Kardos Mihály - plébános
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Községünk életéből
Portré ecset nélkül
VÍGH KÁROLYNÉ nyugdíjasról
Akivel február hónapban
beszélgettem, úgy gondolom sokan ismerik őt Tokodon. Kedves asszony, sugárzik a lényéből valami,
ami miatt jó érzés a közelében lenni. A tokodi római
katolikus egyházközségnek
egyik oszlopos tagja. Mindig nyitott szí
vel jár, és minden hozzáfordulónak segítő kezet nyújt. Engem is
mosolyogva fogadott, és karonfogva kísért be Szabadság utca
19. szám alatti takaros lakásába. Az épület egyike azoknak a falusi házaknak amelyekből hála Istennek még több is van a faluban.
Ő a Kati néni, azaz Beck Katalin. Tegező viszonyunk számomra
megtiszteltetés.
Kati néni, mikor is láttad te meg a napvilágot és hol?
1926. január 2l-én Tokodon. Igy lettem testvére 1921-ben János
bátyámnak, és 1923-ban született Ferencnek. Édesapámat
Beck Jánosnak hívták, ő Táton született 1896-ban. Felesége
György Julianna volt az édesanyám, és az ő születési éve is 1896,
de a helye Tokod. Édesapám szénbányász volt, vájárként dolgozott a MÁK-hoz tartozó altárói bányában. Édesanyám a háztatást vezette és ellátta a családot. Az I. Világháború kitörésekor
érte el a nagykorúságot. A háború tartama alatt a férfiakat a
bányászok kivételével /ők fel voltak mentve/ bevonultatták és
hadba küldték. Helyettük szükség volt a nők foglalkoztatására.
Igy került édesanyám Budapestre villamos kalauznak. Istennek
hála családunkban a háborúnak nem volt áldozata. Sajnos a
másodikban igen. Mert János bátyámat bevonultatták Lévára
és onnan a III. századdal határvadászként a frontra vitték. Vártuk
őt haza de hiába, mert a háború után sem jött haza. Szüleim
kerestették őt több helyen többször, sajnos eredménytelenül, De
azt megtudták, hogy abból a századból senki sem tért haza. Végül holttá nyilvánították őt.
Apai nagyapám és nagyanyám Beck István és Szűcs Erzsébet
voltak, anyai nagyszüleim pedig György Ferenc és Kovács Borbála. Ők az 192o-as évek derekán 53 – 54 éves korukban járvány, pontosabba a spanyolnátha áldozatai lettek. Addigi
megélhetésüket saját földjük műveléséből biztosították. További
felmenőimről nem tudok semmit.
Igen azok az 192o-as évek nemcsak járványt hoztak nekünk
magyaroknak hanem 1oo esztendővel ezelőtt azon a bizonyos
június 4.-én a háborúban győztes nagyhatalmak által - a magyarok valós érveit meg sem hallgatva - megfogalmazott, Párizsban a Versailles – i Trianon palotában Magyarország képviselője által aláírt békeszerződést, amely igazságtalanul és méltánytalanul országunk feldarabolását eredményezte. Ez a 1oo
esztendővel ezelőtti dátum – úgy érzem – beleégett minden hazáját szerető ember szívébe. A tiédbe is Kati néni?
Igen, az enyémbe is.
Milyen emlékeid vannak a kisgyermek korodból, az iskola előtti
éveidből?
Óvodába jártam. Nyári óvodába, amely az iskola egyik tantermében és az iskola udvarán működött, de csak a nyári szünidőben. Ott Gottman Vilma foglalkozott velünk. Ezt az éneket is ott
tanultam, amelynek a szövege így szól:
Pipi madár repülj hozzám
Van számodra kiskötényben morzsám
Ha jóllaktál a morzsából, szóljál.
A bokorból, a bokorból dalold el hozzám.
Jókat játszottunk ott, különösen az udvaron. Már 1922-ben létesíteni kellett volna állami óvodát, de nem volt rá a községnek
pénze. Áthidalták nyári óvoda üzemeltetésével az iskolában a
nyári szünidőben. Gottman Vilmát alkalmazták óvónőnek, mert
ő óvónői és tanítónői képesítéssel rendelkezett. Kati néni
mégegy óvodás versikét elmondott el.
Alkonyodik már a nap, minden nagyobb árnyat ad.
A fákon a kismadársereg, takarodót csicsereg.
A világ is álmos már, feje nyugovóra száll.
Én követem példátok, jó éjszakát kívánok.

Tokodi Kopogtató

Mikor lettél iskolás?
Az l932-33-mas tanévben voltam első osztályos. Ebben a tanévben
és a másodikban Gottman Vilma tanított, akit már az óvodából ismertem. A harmadikban Steiner György, a negyedikben Seres Sándor, az ötödik és hatodikban pedig Bellus Magdolna, aki a tanév
befejezése után férjhez ment Makkai István katonatiszthez, és elköltöztek Tokodról.
Bellus Magdolna apja Piszkéről került községünkbe családjával és
1927-1945-ig Tokod főjegyzője volt, innen is ment nyugdíjba. Szerettél iskolába járni Kati néni és tanulni?
Igen szerettem, és könnyen tanultam, volt amikor már az órán úgy
megjegyeztem a tananyagot, hogy azzal már otthon nem is kellett
foglalkozni. Jó tanuló voltam, végig kitűnő eredménnyel végeztem.
A hatodik osztállyal még nem fejeződött be a tanulás, mert utána
még három ismétlő iskola következett. Ott 1939-ben, és 4l-ben Toma
Anna, l94o-ben Gottman Vilma tanított. Ott is kitűnő eredményt értem el. Steiner György ajánlotta a tovább tanulást de – már nem jut
eszembe, hogy kik – azt mondták, hogy a bányászok gyermekeit
nem veszik fel a felsőbb iskolába, csak a szellemi dolgozókét. Így az
kimaradt az életemből.
Befejezted a tanulást, és mi történt utána?
Pénzt kerestem. Már l2 éves koromban cseléd voltam Seres Feri bácsi szatócsüzletében, majd két hónapig Pap János számellenőrnél
Esztergomban, és 194o-44-ig Dr. Toma Imre tokodi esperesnél voltam mindenes cseléd. Ő édesanyjával a plébániai lakásában élt.
Ott ketten voltunk, akik elláttuk a ránk bízott munkát. Hiába éltek a
szüleim a faluban, nekem mégis a plébánia cselédlakásában kellett
laknom. Az esperes úr minden feladat precíz végrehajtását követelte meg, én pedig igyekeztem mindig helytállni. A front után az
üveggyárban helyezkedtem el segédmunkási munkakörben.
Fiatal korodban milyen szórakozási lehetőségek voltak Tokodon?
Még gyermekkoromban az egyházi szervezésű Szívgárdába járatam. Ott ezt a verset tanultam:
Jézus szíve táborába jöjj te is testvérem.
A melleden ragyogjon a Jézus szíve érem.
Lelkedben is hőn óhajtsad, a szent szív áldását,
Úgy éred el majdan egykor Jézusnak látását.
Kaptunk egy érmét is és azt a ruhánkra tűzve kellett viselni. Seres Sanyi bácsi színtársulatot hozott létre, amelybe én is jártam és két népszínműben szerepeltem is, a Gyimesi vadvirág címűben és a Sárga
csikóban. Sokan jártunk a társulatba. Köztünk volt Pánczél Júlia,
Kapa Kami, Simon Sanyi, Pánczél Regina, Ferenc József… Barátnőimmel Farkas Jucival, Muzslai Lajosnéval, Faragó Katival, Csákvári
Gizivel, Pánczél Kornéliával vasár- és ünnepnapokon, ha az időjárás
engedte, sétálgattunk az utcákon, de az esti harangszóra haza kellett mennünk. Ezek a séták lehetőséget adtak fiúkkal történő ismerkedésekre is. No meg a bálok, ahova nekünk lányoknak csak l8 éves
korunk után lehetett menni, de anyai kisérettel. Fiatalabbaknak
időnként a mai „kolibri” épületében rendeztek mulatságot olykor
zenével. Oda járt altáróról Sunyi néni, aki cukorkát, narancsot stb.
árult. A fiú, ha táncra kérte a lányt adott neki egy narancsot. Volt
olyan, hogy többet is összegyűjtöttünk és vittük haza. A 3o-as években főzőtanfolyam is volt a faluban, oda is többen jártunk. Velem
járt többek között, akikre emlékszem, Rasznik Vali, Mostyenán Olga,
Juhász Bözsi, Holdampf Menci, Pásti Irén, és Cangl Hilda.
A fényképeid azt mutatják, hogy te is a szép tokodi viseletben jártál,
az egyiken koszorúban van fonva a hajad.
Gyermekkoromtól népviseletben
jártam, az 5o-es években váltam
el tőle. A hajunkat általában egyágba fontunk, szalagot kötöttünk
a fonat végére, de nagykorúságunkat elérve koszorúba fontuk.
Családalapításra mikor került sor,
és kivel?
1946-ban mentem férjhez Vígh
Károlyhoz, akivel bálban ismerkedtünk meg. Férjem 1921. november elsején született Tokodon.
Két testvére volt, Borbála és
Anna. Édesapja Vígh Péter, aki
l896-ban született és a községházán kisbíró volt, majd szikvízüzemet hozott létre. Felesége Pap
Rozália, ő pedig 1899-ben született. A szikvíz mellett földműveléssel is foglalkoztak.
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Hol kezdtétek Kati néni közös életeteket?
Anyósoméknál, ők a Szabadság utca 25-ben laktak. Majd házat
építettünk a Stefánéktól vett telken, ahol most is élek. Keményen
dolgoztunk. Az élelmet megtermeltük magunk, tartottunk malacot, meg baromfit. Csak marhahúsért mentünk boltba a templom közelében lévő „hússzékbe”. Azért neveztük így, mert a mellette levő téren volt egy itatóvályúval is rendelkező kút, amelyet
Széki – kútnak neveztek. Dolgoztunk a földünkön, a szőlőben. A
férjem csinálta a szikvizet és lovasfogattal szállította a lakosságnak, de vele dolgoztam magam is. Ezt a munkát az államosítás
után befejeztük. Férjem elment a Vízműhöz dolgozni, majd az
ebszőnyi bányához, én pedig a Tsz. kertészetébe. Együtt mentünk nyugdíjba 1979-ben az említett munkahelyünkről. Férjem
betegség következtében 1988-ban meghalt. Három gyermekünk és nyolc unokánk van.
Kati néni mire alapoztad az életedet?
Istenre. Őrá bíztam az életemet és nem csalódtam Benne. Életemben mindent Tőle kaptam, és hálás vagyok Neki érte. Szeretem és olvasom az egész életet magába foglaló Bibliát. A mában élek, az a miénk, azt kell jól beosztani, mert mindennek
megvan a maga ideje. Viszont a múlt már, a jövő még Istené.
Eszembe jutott egy kis versike:
Ne nézz a múltba vissza soha,
Mert a múlt mindig mostoha.
Vígan, bátran nézz előre,
A bátraknak van jövője.
Szerintem ez utóbbi csak akkor érvényes, ha Isten is úgy akarja.
Jól gondolom, hogy a szeretet és a segítőkészség vezetett a tokodi Karitász csoportba?
Valóban, 1979-ben alapító tagja voltam a csoportak és ma is
benne tevékenykedem. Gyűjtjük a ruhákat, cipőket, élelmiszereket és adjuk az arra rászorulóknak. Több évvel ezelőtt egy család kérte a segítségemet tolókocsihoz kötött hozzátartozójuk ellátásában, ez a szolgálatom most is tart, ha szólnak, hogy szükség van rám azonnal megyek és segítek.
2o13-ban a Caritas Hungarica /Magyar Karitász/ vezetője elismerését fejezte ki egy szép Oklevélben önzetlen szolgálatomért.
Bizonyára vannak még tarsolyodban, olyan tokodi szokások,
amelyekért kár lenne ha elvesznének.
Igen, vannak. Karácsony előtt 24-én az éjféli mise után a templom előtt a pásztorok csattogtatták ostoraikat, meg faágakat
adtak a templomból kijövőknek és az azok végén levő ágacskák számáról megtudták, hogy hány malacuk lesz. Ugyancsak
24-én a lányok és legények házról-házra jártak, és megkérdezték a bennlakókat, hogy „meghallgatják-e az Isten igéjét?” Ha
igent mondtak, énekltek és diót kaptak érte. Egy idős házaspár
meg karácsonyi színezett - a templominál nagyobb ostyát sütött
fém, belül domború mintázatú összecsukható ostyasütőben. János bácsi a templom harangozója /mindenki ezért harangozó
János bácsiként emlegette/, nyitott ajtajú vaskályhában s
tötte a felesége által lisztből elkészített lágy anyagot, amely a sütés következtében a benne levő homorú
mintákkal igazán tetszetős volt. A
gyermekek vitték a megrendelők címére a színes ostyákat. Beköszöntek:
Békességet e háznak. Kedves keresztények, akik megértétek karácsony
szent böjtjét, Krisztus születését.” Krisztus születésének mindnyájan örvendeznek, ökör és szamár rá lehelnek. A pásztorok vígan
énekelnek, az angyalok dicsőséget zengenek az Istennek. Dícsértessék a Jézus Krisztus! „És átadták az ostyákat, amelyeket
karácsonyfadíszként használtak. A gyermekek lisztet és pár fillért
kaptak, a lisztet János bácsihoz vitték a pénz az övék maradt.
Aratáskor például augusztusig tilos volt mulatságot tartani a tűz
megelőzése miatt.
A templom említése kapcsán eszembe jutott egy fájdalmas emlék. A háború időszakában nagy szükség volt a fémre, és a mi
templomunk egyik harangja is ennek az áldozata lett. Láttam,
ahogy a torony ablakából kidugott gerendákon leeresztették a
harangot, de közben az leesett és eltört. Sokan voltunk ott és
sírva búcsúztunk el tőle a megmaradt harang szomorú hangjai
közepette.

Boldog vagy Kati néni és elégedett az életeddel?
Igen, boldog és elégedett vagyok. Jó gyermekeim és unokáim
vannak. Hála Istennek el tudom látni magamat. Egyik gyermekem
itt lakik hozzám közel, ha szükséges segít nekem.
Köszönöm a beszélgetést kedves Kati néni, jó volt veled lenni. További békés esztendőket, jó egészséget kívánok Isten áldásával.
Madách Imrét idézve köszönök el tőled:
„Megcélozni a legszebb álmot,
Komolyan venni a világot,
Mindig szeretni és remélni,
Így érdemes élni.”
2o2o február. Soós Rezsőné

Növények tápanyag-utánpótlása
A kertekben sokféle növény található: dísznövények, gyümölcsfák, zöldségek. Közös bennük, hogy a talajban elegendő
tápanyagnak kell lennie ahhoz, hogy megfelelően fejlődjenek,
egészségesek legyenek, és a termésükért termesztett növények
jól teremjenek.
A növények a felépítésükhöz szükséges tápanyagokat a talajból veszik fel. A gyökerek fejlődéséhez, a hajtások növekedéséhez, a virágok létrehozásához, a termésképzéshez az egyes
tápanyagokból megfelelő mennyiségnek kell beépülnie a növénybe. A növény szárazanyagában a 0,1 %-nál nagyobb
mennyiségben előforduló tápelemek a makroelemek (C, H, O,
N, P, S, K, Ca, Mg), amelyek ennél kisebb mennyiségben vannak jelen, azok a mikroelemek (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B).
Justus von Liebig (1803-1873) német kémikus mutatott rá, hogy
a növények fejlődési teljesítményét azok a tényezők határozzák
meg, amelyek minimumban vannak. A Liebig-féle minimum
törvény vonatkozik a hőmérsékletre, a napfényre és a vízre is,
valamint az összes tápanyagra külön-külön. Amennyiben a
megállapítást csak a tápanyagok szempontjából vizsgáljuk, az
a következőt jelenti: hiába áll rendelkezésre a talajban a tápanyagok többsége, ha csak egyből is kevesebb van a szükségesnél, akkor az az egy fogja meghatározni a növény teljesítményét.
A tápanyaghiány következménye lehet a növekedés visszamaradása, a termés minőségi és mennyiségi csökkenése, de pl.
a növény télállóságának romlása, vagy a termés rossz tárolhatósága is.
A természetben a tápanyagok egy része a kőzetek mállásából
származik. Másik részük szerves eredetű; az elhalt növényi anyagokat a mikroszervezetek lebontják, melyeket aztán más növények tápanyagként hasznosítanak. Ez a természetben jól működik, mert a lehullott levelek, termések, kidőlt fák folyamatosan biztosítják a tápanyagok körforgalmát.
Ám a kertekben a lehullott lomb, fűnyesedék összegyűjtésével,
a termés elfogyasztásával, a kihúzott gyomok eltávolításával,
az azok kifejlődéséhez szükséges és bennük lévő tápanyagok is
elvesznek a talajból, azaz visszapótlásuk nélkül csökken a talaj
tápanyagtartalma.
Régen az állattartásból származó trágya folyamatosan és ingyen biztosította a szerves tápanyagok pótlását, ma viszont ez
a lehetőség nincs meg. Ezért más módon kell pótolni a talajban
már nem elegendő mennyiségben előforduló tápanyagokat.
Ez többféle módon történhet. A legegyszerűbb, ha van a kertben komposztáló, és a konyhai, illetve kertből származó hulladék anyagok lebomlásából származó komposztföldet használjuk erre a célra. Vásárolhatunk érett trágyát, műtrágyát, tápanyag tablettát, trágya granulátumokat. Bármelyiket választjuk, fontos, hogy minden tápanyagot az adott növénynek
megfelelő mennyiségben és arányban juttassuk ki.
Sok esetben a tápanyagok hasznosítása több tényezőtől is
függ, pl. a talaj típusa, pH-ja, stb. Bizonytalan esetekben érdemes szakkönyvekből informálódni vagy szakember segítségét
igénybe venni.
Pánczél Edina – agrármérnök, okl. kertészmérnök
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Tokodi Kopogtató

Községünk életéből
Retró Gasztro!

Anyakönyvi hírek

„Maradj otthon és süss”

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK
ÚJSZÜLÖTTJEIT:

Tisztelt Olvasó!
Folytatom régi receptjeim közzétételét és továbbra is
mindenkit arra bíztatok, hogy ezt szintén tegye meg. Ennek
módja egyszerű, hiszen csak annyit a teendő, hogy a
receptet
elküldi
az
e-mail
címemre
(horvath.mihaly@tokod.hu), vagy egyéb úton eljuttatja
hozzám. A szerkesztőkkel aktualizáljuk, csoportosítjuk és a
lehetőségek szerint közzé tesszük.
1940-ből való a következő recept is.

Tarcsai Vanda
Theil Viktória
Szatai Mira
Abonyi Bendegúz
Grim Döme (helyesbítés)
Gratulálunk a szülőknek!
FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL!

Apró sütemény.
Hozzávalók: 1 tojás, 25 deka liszt, 1/2 csomag Dr. Oetker-féle
„B a c k i n" sütőporral keverve, 6 deka vaj, 5 deka cukor, 1/2
csomag Dr. Oetker féle vanillincukor, 1 deci tej, 1 evőkanál
darált dió; díszítéshez kevés durvára vagdalt dió.

Krizonics Ferenc
Kemecsei Mihály
Borhidi Károly
Erdősi Jánosné Pap Etel
Smidróczki István
Pál Sándor
Faragó József
Resszer János
Kuncz István
Kis Károlyné Bónis Olga
Ferenczi Zoltán
Sárközi Borbála
Kardos Gyuláné Baranyi Rozália Margit
Wéber Lászlóné Lehóczki Ilona
Pánczél Lászlóné Kubalek Mária
Pál Sándorné Robotka Anna
Faragó Rezsőné Pánczél Katalin
Hantos Ferenc József

Készítése: Fenti anyagokból tésztát gyúrunk. Kinyújtjuk,
formákkal kiszaggatjuk, mindegyik közepét durvára vagdalt
dióval meghintjük és zsírozott tepsin szép pirosra sütjük.
Forrás: E. és V. 1940.

Horváth Mihály

Köszönet a maszkokért!

A kialakult járványügyi helyzet
miatt, kijelenthetjük, hogy hiánycikk lett a védőmaszk, de
a kreatív helyi civil szervezetek
és lakosok jóvoltából folyamatosan készülnek szájmaszkok.
Először a települési intézmények dolgozóit látták el maszkokkal a Babavarró Szakkör és
Batik Szakkör tagjai, különösen a szociális ellátásban tevékenykedőket, hiszen ők találkoznak a legtöbb emberrel. Bízom benne, hogy a későbbiek
folyamán, olyan
falubeliek is kaphatnak maszkot, akik jelenleg nem tudtak
beszerezni maguknak. Tudomásom van róla, hogy vannak
olyan fiatal hölgyek is településünkön Csuka-Kovács Alexandra és Schubert Edina személyében, akik jelenleg több
száz maszkot gyártottak eddig, amelyet az esztergomi Vaszary Kolos Kórház és térségünk más egészségügyi dolgozóinak ajánlottak fel, hiszen ott is folyamatosan küzdenek a
szájmaszkok hiányával. Köszönöm mindenkinek áldozatos
munkáját, név szerint : Csipke Ferencné, Süveges Zoltánné,
Ferencz Krisztina, Süvegesné Ifjú Ildikó, Huber Andrásné,
Grósz Lajosné, Pap Antalné, Csuka-Kovács Alexandra,
Schubert Edina.
Maszkot Takács Ritánál lehet igényelni (0630-346-1512)
Bánhidi László - polgármester
Február 11-én volt öt éve,
hogy pár lelkes tokodi fiatal
újra megalakította az önkéntes tűzoltóságot községünkben. Új barátságok,
számtalan közös élmény,
mindezt úgy, hogy közben
településünkért és az itt lakó
emberekért dolgozunk. Köszönjük mindenkinek, aki segítette egyesületünk munkáját!
Tokodi Kopogtató
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