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Elmúlt időszak eseményei 
 

 

 

 

Polgármesteri eseménynapló 
 

 

Június 29. A Polgármesteri Hivatal tanácstermében 3 hónap ki-

hagyást követően a különleges jogrend visszavonása után, is-

mételten volt testületi ülés, ahol a hosszú kényszerszünet ered-

ményeképp 24 napirendi pontot tárgyalt a testület. 

Július 1. Felvidéki testvér településünk polgármesterével, Csák-

vári Marian Úrral Komárnóba utaztam, ahol egy közös pályázat 

részleteiről egyeztettünk az illetékes vezetőkkel. 

Július 7. Sárisápon az ÉDUK-7-es csatornázási projekt megnyitása 

alkalmából rendezett sajtónyilvános eseményen vettem részt, hi-

szen Ebszőnybánya településrészünk szennyvízcsatorna hálóza-

tának kiépítése egy agglomerációs átsorolásból adódóan a sá-

risápi projekt részként fog megvalósulni. 

Július 9. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács ülésén vet-

tem részt az érintett tagönkormányzatok polgármestereivel. 

Július 14. Újabb sajtónyilvános eseményre voltam hivatalos 

Tátra, ahol az ÉKDU-3-as projekt jelenlegi állapotát ismertették. 

Ennek a projektnek a részéként történt a faluban az Egyházvölgy 

és Kolónia utcáinak, valamint Üveggyár utcáinak szennyvízcsa-

torna hálózattal történő kiépítése és ennek a projektnek köszön-

hetően újult meg a Tát Várossal közös szennyvíztisztító telepünk. 

Július 23. Visegrádi kiránduláson vettem részt kollégáimmal, ahol 

Csata település, Csabacsüd település diákjai és kisebbségi cso-

portjai és képviselői voltak jelen, nagyon jó napot töltöttünk 

együtt. Délelőtt bobozással kezdődött a program, melyet a Sa-

lamon-toronyban a Szent György Lovagrend gyalogos lovagi 

tornabemutatója követett, ezt követően közös ebéden vettünk 

részt. Számunkra a nap záró programja a Királyi Palota látoga-

tása volt. köszönjük a lehetőséget és a meghívást Csákvári Ma-

rian polgármester Úrnak. 

Július 24-25-26. Felvidéki testvértelepülésünkön, Csatán 3 napos 

fesztivál került megrendezésre, ahol településünket képviselve 

mindennap jelen voltunk a rendezvényen. Köszönjük a meghí-

vást és a vendéglátást. 

Augusztus 2. A szentmisét követően a templom mellett található 

Szent Borbála szobornál helyeztük el az emlékezés koszorúit, ez-

zel tisztelegve és emlékezve bányász felmenőink előtt. 1942. jú-

lius 31-én a dorogi szénmedence legnagyobb bányaszerencsé 

lensége történt a tokodi 

Erzsébet aknában, ahol 

sújtólégrobbanás követ-

keztében ötvenegy bá-

nyász lelte halálát, éppen 

ezért mi, tokodiak augusz-

tus első vasárnapján em-

lékezünk bányászainkra, 

amikor is végső búcsút 

vettek az említett szeren-

csétlenségben elhuny-

taktól. 

 

Bánhidi László - polgármester 

Új plébánosa van templomunknak 

Erdő Péter főpásztor 2020. augusztus 1-től 

plébánosunkat, Kardos Mihály atyát nyugál-

lományba helyezte, helyette a korábbi nyer-

gesújfalui plébános, Szőcs László atya látja el 

településünk lelkipásztori szolgálatát. László 

atya Tokod mellett Tát, Annavölgy és Sárisáp 

plébániáin is szolgálatot tesz, ezek követ- 

keztében augusztus 1-től miserend változás lép életbe. Au-

gusztustól a tokodi templomban a misék a következő rend 

szerint kerülnek megtartásra: 

Hétfő: 19 órakor 

Szerda: 19 órakor 

Vasárnap: 10 órakor 

A szombati misék megszűnnek. 

Kedves Vásárlóim! 
 

2020 júniusában az 

összes akciós kukori-

cadara és nyúltáp 

végkiárusítását kö-

vetően a takar-

mányüzletem bezá-

rásra került. Ezen üz-

let közel 30 éven át 

szolgálta ki a helyi és 

a környékbeli lakos-

ságot. Ezúton köszö-

nöm minden vásár-

lómnak az üzlet felé 

tanúsított bizalmat 

és azt, hogy ennyi 

időn keresztül tologálhattam a molnárkocsival a takarmányt a 

kedves vendégeimnek. Bízom abban, hogy a vevőkkel kiépí-

tett jó kapcsolatom a továbbiakban is fennmarad, valameny-

nyiüknek további jó egészséget, és eredményes gazdálkodást 

kívánok. 

Schalk Albert 

Technológiai fejlesztés a  

falugondnokságnál 
 

2020 nyarán az Önkormányzat beruházott egy Husqvarna Ri-

der típusú fűnyírótraktorra, amellyel a településünk nagyobb 

kiterjedésű zöldterületein nagyságrendekkel hatékonyabban 

végezhető a fűnyírás. Az újonnan bevezetett módszer során a 

traktorral vágható, sima zöldfelületek kerülnek elsőként keze-

lésere, az ezt követő napokban történik a szegélyezés fűkaszá-

val, a korábban ismeretes módszerek szerint. Az újonnan be-

szerzett traktor a munkálatokat felgyorsítja, az így megnöveke-

dett kapacitás lehetővé tette, hogy az üveggyári és ebszőny-

bányai közterületeket saját gondozásba vegyük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A falugondnokság mindenes csoportvezetője,  

Micheller Lajos teszteli az új gépet a hivatal udvarán. 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. 

Felelős szerkesztő: Bánhidi László 

Szerkesztők: Faragó Ferenc, Takács Rita. Grafika: Bombicz Judit 

Fényképek forrása: TKD Records 

Elérhetőségek: Tel.: 0630-654-6936; 0633-468-673 

E-mail: konyvtar@tokod.hu; Web: www.tokod.hu  

A következő Kopogtató októberben jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2020. szeptember 23. szerda 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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 Tavaszi időszakban benyújtott  

pályázataink 

Tisztelt Tokodi Lakosok! 

Az elmúlt hónapokban a kialakult járványügyi helyzet és az ab-

ból adódó korlátozó intézkedések érintették településünket is, 

azonban mindezek ellenére folyamatosan dolgoztunk kollégá-

immal és kerestük a fejlesztési források lehetőségét, települé-

sünk előrelépése és fejlődése céljából. Tájékoztatom a lakossá-

got, hogy az alábbi pályázatok kerülnek és kerültek benyúj-

tásra: 

- Magyar Falu Program keretében "Orvosi eszköz beszerzés",  

beadva 2020. április 21.   

- Magyar Falu Program keretében "Orvosi rendelők fejlesztése" 

beadva 2020. április 24.   

- Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati tulajdonban 

lévő út, hídépítés/felújítás" beadva 2020. május 8.   

- Magyar Falu Program keretében "Közterület karbantartást 

szolgáló eszköz beszerzés" beadva 2020. június 09.   

- Magyar Falu Program keretében "Óvodai Játszó udvar és köz-

területi játszótér fejlesztése" beadva 2020. június 18.  

- Településfásítási program (tavaszi telepítés) igénylés leadása 

online 2020. június 18.   

- Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció TFC-M-1.1.2-2020, 

beadva 2020. 06. 22.   

- Belügyminisztériumi pályázat keretében "Önkormányzati fel-

adatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" leadási határ-

idő 2020 július 10. (folyamatban)  

Fenti pályázatok benyújtása nyilván nem egyenlő azzal, hogy 

biztosan támogatásban részesül településünk, de bízzunk a 

pozitív elbírálásokban.  

Tisztelettel, Bánhidi László - polgármester 

 

Fogorvosi rendelés 

 
Kedves Tokodi pácienseim!  

A tokodi fogorvosi rendelő épületének felújítási munkálatai 

miatt a rendelés a munkálatok befejezéséig átmenetileg szü-

netel. A rendelés újraindulásának időpontját még nem tudjuk, 

ezért a felújítások végeztéig helyettesítés a nyergesújfalui Dr. 

Tábori Lajos Rendelőintézetében rendelési időben. 

hétfő 13:00 – 20:00 

kedd 08:00 – 14:00 

szerda 13:00 – 20:00 

csütörtök 08:00 – 14:00 

Előzetes telefonos egyeztetés minden esetben szükséges 

(sürgősségi esetben is)!  

A rendelő telefonszáma: 06 33 514 051 

Dr. Végh Róbert 

 

 

 

 

 

Új ügyfélfogadási rend a  

polgármesteri hivatalban 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tokod Nagyközség 

Önkormányzata Képviselő-testületének – 2020. június 29. nap-

ján hozott – döntése értelmében 2020. július 1. napjától a To-

kodi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak 

szerint alakul: 

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás rendje  

(2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.): 

Hétfő: 8.00-12.00 és 13.00 - 16.00 óráig 

Szerda: 8.00–12.00 és 13.00 - 16.30 óráig 

Péntek: 8.00–12.00 óráig 

A Kirendeltségek ügyfélfogadási rendje: 

Tokod-Üveggyár településrészen  

(Liszt Ferenc Művelődési Ház) 

Kedd: 8.00-12.00 óráig 

Csütörtök: 12.00-16.00 óráig 

Tokod-Ebszőnybánya településrészen ügyfélfogadás nincs. 

Kérem, ügyeik intézése során a fentiek szíves  

tudomásul vételét. 

Tisztelettel és köszönettel,  

dr. Gál Gabriella  

jegyző 

 

 

 

 

 

 

Nyertes pályázat az orvosi rendelő 

felújítására 

Tisztelt Tokodiak!  

Tokod Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett "Orvosi eszköz-2020 című, MFP-

AEE/2020 kódszámú'' pályázaton sikeresen elnyert  

2.818.224,- Ft vissza nem térítendő támogatást. Fenti összeg-

ből a Tokod-Üveggyár Pataksor 9. szám alatt található rende-

lőt fejlesztjük, például várótermi eszközökkel, számítógéppel, 

orvosi eszközökkel és különböző bútorokkal.  

Az Önkormányzat szintén a Ma-

gyar Falu Program keretében 

meghirdetett " Orvosi rendelő- 

2020 című, MFP-HOR/2020 kód-

számú" pályázaton sikeresen el-

nyert 28.588.364,- Ft vissza nem 

térítendő támogatást. Az el-

nyert támogatásból a Tokod, 

Kossuth Lajos utca 83. szám alatt található rendelőt újítjuk fel. 

Tetőszerkezet és nyílászáró korszerűsítés, hőszigetelés, akadál-

mentesített ajtó beépítése és belső felújítások vannak beter-

vezve. A Kossuth Lajos utcai rendelő fejlesztési terveivel egy 

időben elkészítettük az üveggyári rendelő terv dokumentáció-

ját is a korszerűsítés tekintetében, így reményeink szerint saját 

forrásból a Pataksor 9. szám alatt található orvosi rendelő és 

védőnői szolgálatnak helyet adó ingatlan is átesik a felújítási 

munkálatokon, de hangsúlyozom, hogy ezek egyelőre tervek. 

Azonban biztosíthatok mindenkit, hogy azon fogunk dolgozni 

az elkövetkezendő időszakban, hogy a fent leírt terveink meg 

is tudjanak valósulni.   

Köszönjük mindenkinek, aki közreműködött pályázataink elké-

szítésében és sikerességében.     

     Tisztelettel, Bánhidi László - polgármester 

 

 

 

 

Nyertes pályázat az Alkotóházra 
 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kisfaludy Szállás-

helyfejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szál-

láshelyek fejlesztése TFC-M-1.1.2-2020 felhívásra benyújtott, TFC-

M-1.1.2-2020-14009 azonosító számmal nyilvántartott támoga-

tási kérelmünket a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 

Zrt., mint támogató, 7.000.000 Ft összegű támogatásban része-

sítette, melyből a Népművészeti Alkotóházban található szállás-

hely kerül felújításra.   

Köszönöm minden kollégámnak és közreműködőnek a munká-

ját, mellyel elősegítették fenti pályázat sikerességét. 

Tisztelettel, Bánhidi László - polgármester 
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    Községünk életéből 
 

 Portré ecset nélkül 

TÁGLIBER FRIGYES NYUGALMAZOTT 
MŰSZAKI ELLENŐRRŐL ÉS FELESÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokod lakói a kezdetektől földműveléssel foglalkoztak, az ipar meg-

jelenéséig, amelyet Ótokodon az 183o-as években a József, Ignác, 

Antal, Borbála tárók megnyitásától 1978-ig a szénbányászat, és az 

1892-től Moller Károly a Laposi dűlőben létesített kishuta és azt 1895–

től Kurzweil Bernát által továbbfejlesztett 2oo5. március 2-ig termelő 

üveggyár jelentett. Mindkettő központja közelében lakótelep alakult 

ki és bővült tovább a lakosság által családi házak, lakások építésé-

vel. Most az üveggyári lakótelepen a Laposi út 3. szám alatt lakó Tág-

liber Frigyessel és feleségével beszélgetek. Kis előkertbe léptem be a 

kapun és egy szép virágzó rózsabokor vonta magára figyelmemet, 

miközben Frigyes és felesége mosolyogva fogadott. 

Kezdjük Frigyes a beszélgetést ott, ahol az életút kezdődött, a szüle-

tésnél, hol történt és mikor, és kik a felmenőid?  

Tokodon születtem az üveggyári lakótelepen a Pataksori szülői ház-

ban 1937. augusztus 7-én.  Édesapám Tágliber Frigyes Magyarorszá-

gon a felvidéki Zlatnőban született 1897-ben. Űvegfúvó volt a szak-

mája és a tokodi Üveggyárban dolgozott, 1943-ban bekövetkezett 

haláláig. Édesanyám Krasznec Olga 19o3-ban született a felvidéki He-

rencsvölgyben. Ő mesélte el, hogy idősebb bátyja Róbert is üveg 

szakmában dolgozott és vándorlása közben Tokodra került és itt tele-

pedett le. Édesanyám leány testvérével együtt eljöttek Őt megláto-

gatni, de visszamenni nem tudtak, mert kitört az őszirózsás forradalom 

így maradt ő itt. Közben az édesanyjuk meghalt. Testvére Bulgáriába 

ment, és ott is halt meg. Édesanyám meg férjhez ment,  a háztartást 

vezette  és nevelt bennünket, mert 1922-ben megszületett Ferenc 

testvérem, 1988-ban meghalt, 1926-ban született Jolán, Ő 2o19-ben 

meghalt, 1928-ban született Dezső, aki 199o-ben halt meg, és szület-

tem én 6 évvel ő utána utolsó gyermekükként. A többi felmenőim kö-

zül csak apai nagyapámat, Tágliber Gusztávot ismertem fényképről. 

Valószínű, hogy ő is üvegfúvó lehetett, 1913-ban hunyt el. Anyai nagy-

apámról annyit tudok csupán, hogy tanító volt Herencsvölgyben. 

Voltál e Óvodás? 

Nem, mert az üveggyárban még akkor nem volt óvoda, viszont   az 

1943/44-es tanévben első osztályos lettem az üveggyári iskolában, 

amely a Nagyudvarban volt. Három tanteremben négy osztály tanult. 

Az egyik osztály kápolnaként is működött. Tanítási időben az oltárt füg-

göny takarta el. Az l – 2. osztályban Balvin Róza tanított bennünket, a 

3-4-ben Szoleczky Sándor. 1947-ben fejeztem be az elemit. 

Szoleczkí Sándor Leléden született 1897-ben. 192o-ban Bajnáról került 

az üveggyári iskolába.  1922-ben nevezték ki az iskola igazgatójának. 

Munkája mellett körzeti iskola felügyelői megbízást is kapott. Új iskola 

a lakótelepen csak 1972-ben épült a Határ utcában. Addig a felsősök 

az altárói iskolába jártak.  

Említetted a Nagyudvart, kérlek mondd el mit tudsz róla. 

A gyár melletti szabad területen a más vidékről itt munkát vállalók ré-

szére épített a gyár három sor, soronként egymással összefüggő egy 

szoba-konyha, spájzos lakásokat. Ott volt az iskola is, amely emeletes 

épület földszintjén működött. Középen folyosó volt, abból nyílt 2 tan-

terem balra, egy pedig jobbra, itt volt az igazgatói iroda is. Az emele-

ten pedig 2 folyosó volt és lakások, de a számukra már nem emlék-

szem, egyikükben az iskolaigazgató lakott. Az iskola tetőszerkezetébe 

be volt építve egy kiemelkedő tornyocska benne haranggal.  

A három házsoron kívül volt még emlékezetem szerint 4 lakás. Találóan 

nevezte el a lakosság Nagyudvarnak ezt a területet.  A Pataksor is a 

gyári dolgozóknak épült, de már élhetőbb kivitelben. Azok egyike volt 

a szülőházam. Az üveggyár akkori igazgatója, Eggenhofer Jenő la-

kása pedig a régi óvoda épülete  volt, szépen gondozott kerttel. A 

Nagyudvart akkor kezdték lebontani, amikor a csőhúzónak kellett a 

hely és amikor továbbfejlesztésre került sor, akkor lebontották az egé-

szet. 

Ezután a kis kitérő után folytassuk azzal, hogy mi történt az elemi után? 

 

Folytattam a tanulást. Esztergomban az István Gimnáziumban két évet 

el is végeztem, de a tanulmányi eredményeimre tekintettel édesanyám-

mal együtt úgy döntöttünk, hogy nem folytatom tovább. Magát a tanu-

lást nem hagytam abba, mert Tatabányán az ipariskolában kőműves 

szakmunkás bizonyítványt szereztem 1955-ben, és a KOMÉP-nél helyez-

kedtem el. Több településen dolgoztunk, többek között Táton is, ott a 

bányász lakásokat építettük. Ez lett Tát kertvárosa. Ott ismerkedtem meg 

Szederkényi Máriával. Olyan jól éreztük magunkat együtt, hogy eljegyez-

tük egymást és 1957-ben házasságot kötöttünk az altárói Tanács Kiren-

deltségen, az egyházi esküvőnk pedig az altárói r. kat. templomban volt. 

Szép neved van Marika, avass be kérlek egy kicsit e fontos esemény 

előtti életedbe.  

Esztergomban születtem 194o. június 3-án. Édesapám Szederkényi József 

az altárói bányánál dolgozott, édesanyám Bolonc Erzsébet telefonköz-

pontos volt a nagyirodán. Altárón laktam a szüleimmel és testvéreimmel. 

Első gyermeke voltam szüleimnek, majd megszületett 1942-ben József, 

1945-ben István, 1953-ban Julianna. Sajnálatos, hogy már egyikük sem 

él. Az általános iskola után nem tanultam tovább. Dolgoztam, először a 

táti malomban, utána a KOMÉP-nél, így találkoztunk Frigyessel. 1957-ben 

az üveggyárban vállaltam munkát, ott voltam áruátvevő, majd szállítási 

csoportvezető 1991-ig, nyugdíjba menetelemig. 

Hol kezdtétek és folytattátok közös életeteket Frigyes? 

Marika költözött hozzánk a Pataksorra, ahol édesanyámmal éltem. Azért 

nem vártunk tovább az esküvővel, - szólt közbe Marika - mert közel volt 

férjem bevonulása. Meg is jött a behívó még 1957-ben, de az történt, 

hogy csak Dorogig jutott el, és haza küldték mert létszámfeletti volt. De 

1958-ban már be kellett vonulnom a seregbe – folytatja Frigyes – és 25 

hónapot le is töltöttem, 196o-ban szereltem le és ’6l-ben művezetői tan-

folyamot végeztem, és 2 év múlva a KOMÉP-nél művezető lettem. 1964-

ben pedig Budapesten, az Ybl Miklós technikum nappali téli tagozatán 

érettségiztem 1968-ban. Közben 1963 –tól 1964-ig felépítettük ezt a csa-

ládi házat, amelyben most beszélgetünk. – Marika hozzátette, – hogy 9 

évig éltünk a Pataksori lakásban. Természetesen az anyósomat is vittük 

magunkkal az új házunkba. Összesen 3o évig éltem szeretetben az anyó-

sommal. Házasságkötésünk után - mondja Frigyes - még 1973-ban mun-

kahelyet változtattam, Esztergomban az Építőipari Szövetkezetnél foly-

tattam a munkát, annak megszűnése után 1977. április 1-től a Dorogi 

Szénbányák beruházási osztályán dolgoztam, és onnan mentem nyug-

díjba 1995-ben. Mert lehetőség volt rá, mellékfoglalkozásban megbízási 

szerződéssel Tokod, Nagysáp és Bajna Tanácsainál láttam el műszaki fel-

adatokat. 

Van még valami ugye Frigyes, amiről még nem beszéltünk?                                           

Igen. Egy olyan történés, amely végtelen nagy örömöt jelentett nekünk, 

mert 196l-ben megszületett Frigyes fiunk, Ő az általános iskola után foly-

tatta a tanulást Esztergomban a Botthyán János Szakközépiskolában, 

ahol érettségizett és műszerész képzettséget szerzett. Utána az üveggyár-

ban dolgozott műszerészként. Majd az altárói új Brikettgyárban folytatta 

mesterségét. Közben mestervizsgát tett és 1994-től egyéni vállalkozó, 

gázkészülék szerelő mester. Meghatározott típusú gázkészülékekkel fog-

lalkozik. Felesége a tokodi Képíró Magdolna, Ő a vállalkozás könyvelője. 

Két lányuk született Szilvia és Tímea. Szilvia férje Bozóki Krisztián, Nyerges-

újfaluban   tűzoltó. Két gyermekük van, a 8 éves jó tanuló Botond és a 6 

éves első osztályba készülő Levente. Szilvia 34. életévében elhunyt, a 

férje szeretetben neveli gyermekeiket. Tímea a Pécsi Tudomány Egyetem 

bölcsész karán szerzett tanári diplomát. Báta községben tanított két és 

fél évig. Elhagyta a tanári pályát, egy amerikai cégnél helyezkedett el. 

Férjével Erős Ákossal, aki az IBM dolgozója, Székesfehérváron élnek. 

Mind a ketten könnybe lábadt szemmel beszéltek Szilviáról. Ismerem ezt 

az érzést, mert mi is 33 évesen temettük el fiúnkat. Azt tapasztaltam, hogy 

a szeretet és a szenvedés együtt jár, nincs szeretet szenvedés nélkül és 

nincs szenvedés szeretet nélkül.    

Mind a ketten nyugdíjasok vagytok, ez az állapot viszont sok szabadidőt 

is jelent. Ti mivel töltitek el? 

Nekem jól jött – mondja Marika- mert Tímea 1992-január 1-től óvodás lett 

és én kísértem, és mentem érte az óvodába, de még az iskolába is, mind-

addig, amíg azt nem mondta, hogy már ne kísérgessem, mert neki az 

cikis. Mit tehettem, megértettem. Férjem meg gondozza a kertet. Szere-

tek kertészkedni – mondja ő – fiatal koromban sokat olvastam, most meg 

már vigyázok a szememre és kevesebb könyvet veszek a kezembe. Az 

nagyon jó, hogy mind a ketten szeretjük a színházat és látogatjuk is. Ked-

venceink a zenés darabok, de szívesen megnézzük a prózait is. Üdülni is 

általában olyan helyre megyünk, ahol színház is van,  a jegyet biztosítjuk 

magunknak az előadásra.  Nem vagyok tagja szervezeteknek, sem cso-

portoknak. Én – folytatja Marika – a helyi Nyugdíjas Klubnak tagja vagyok 

és eljárok az összejövetelekre. Most a klub vezetője Hársfai Zoltánné, a 

létrehozója és első vezetője Simon Zsuzsanna volt. Templom nincs a lakó-

telepen, de összefogással és Bodnár Lajos  Plébános Úr hatásos közremű-

ködésével  r.kat. kápolna épült itt a Laposi úton, a Szent Margit Kápolna. 

magam is katolikus vagyok és gyakorlom a vallásomat, oda járok misére. 
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    Községünk életéből 

Bizonyára voltak vágyaitok, céljaitok, mennyire teljesültek? 

Különösebb problémáink nem voltak - mondja Frigyes - hozzátéve, 

hogy nekem nagyon hiányzott az idegen nyelvismeret, de ha újra-

kezdhetném, tanulnék nyelveket. Vágyunk még színházba járni, és 

szeretnénk látni unokáink felnövését. 

Mire alapoztátok az életeteket Frigyes és mi köt össze 63 évi együtt-

élés után is titeket? 

Amire az életünket alapoztuk, az tart össze bennünket: az egymás 

iránti tisztelet, szeretet, és családunk felénk irányuló szeretete. 

Boldogok vagytok? 

Pici gondolkodás után az egybehangzó válasz: igen. 

Szerintetek mi az, amit itt a lakótelepen a legfontosabb lenne meg-

valósítani, megoldani? 

A csatornázási utómunkálatok mielőbbi befejezése és a vasútállomás 

melletti terület – benne a 8 ház helye is - parkosítása, vonzóvá tétele 

néhány pihenő pad elhelyezésével, virágzó cserjék, fák ültetésével. 

Elmondom még azt, hogy volt itt a lakótelepen egy I. Világháborús 

emlékmű, nem volt az nagy, viszont már régen eltűnt. Nem tudom a 

pontos helyét, de esetleg lehetne helyette egy I—II. Világháborús 

egyszerű kis emlékművet elhelyezni.  

Marika elmonja még, hogy: köszönöm az önkormányzatnak a leg-

utóbbi karácsonyi ünnepséget, még ilyen szép és tartalmas nem volt 

itt. Mindig a Műv.Ház termében volt. Jó lenne, ha máskor is így ünne-

pelnénk a karácsonyt. 

Jómagam meg Frigyeséknek köszönöm meg ezt a délutánt, és jó 

egészséget, boldog éveket kívánok nektek és annak a vágynak a 

teljesülését, amelyet elmondtatok. Váci Mihály gondolataival köszö-

nök el. Egymás mellett ülve olvassátok.    

 

„Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben 

Nem szállhatunk csak mind a ketten 

Szívverésnyire pontosan 

Együtemben, 

Szállj hát velem 

Egy rezdülésű szárnycsapással 

Hullongó tollak voltunk egyedül, 

Szárnyak lettünk egymással” 

 

 Tokod. 2o2o. június 19.                 Soós Rezsőné 

 

Gyémántlakodalom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süveges Géza és Süveges Gézáné 2020. 06. 04-én ünnepelte 

60. házassági évfordulójukat. Szeretteik körében erősítették 

meg házassági fogadalmukat, amit jó hangulatú ünnepség 

koronázott meg. Ezúton is kívánunk nekik jó egészséget és 

hosszú boldog éveket. 

 

Tokodi népviselet 
 

Tisztelt Tokodiak!  

A tokodi népviselet, mint helyi kulturális hagyomány megőr-

zése érdekében célunk az, hogy egy csoportkép erejéig ösz-

szegyűjtsük valamennyi tokodi hölgyet és csoportot, akik ren-

delkeznek tokodi népviseleti öltözettel. Célunk, hogy meg-

örökítsünk az utókor számára mindenkit, aki 2020-ban ma-

gára öltötte ezt a páratlanul szép ruházatot. Jelenleg gyűjtjük 

azokat a helyieket, akik részt vennének a fényképen. 

Kérjük, szíveskedjenek jelentkezni: 

farago.ferenc@tokod.hu 

06-30-654-69-36 

Faragó Ferenc 

 

 

 

 

 

A Tokodi Szent Márton Karitász 

csoportról – 3. rész 
 
   Segítünk gyermeknevelő családoknak pelenka-programmal, használt 

iskolatáskák továbbadásával, vagy tanszervásárló utalványokkal. A rá-

szorultságot igazolni kell. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe alkalmából 

megáldott Erzsébet-kenyereket osztunk a templom híveinek, amelybe a 

György-pékség be szokott segíteni kenyér-adományával. Tartós élelme-

ket gyűjtünk, karácsonyra, helyi rászorulóknak, részben híveinktől a temp-

lomban, részben a Tesco áruházban. Utóbbi az áruházzal való megálla-

podás alapján történik. Az áruházban gyűjtő karitásztagok azonosító ru-

hát, vagy jelzést viselnek, s elmondják a vásárlóknak ottlétük okát. Az áru-

házakban sokan adakoznak templomba nem járók is, ami természetesen 

önkéntes és jószívűségükre utal. 

   Meglátogatjuk otthonukban az egyedül élő, öreg vagy beteg tokodi-

akat, továbbá a más települések öregotthonaiban élő tokodiakat is. 

Mondom egyszer a táti otthon egyik ápolójának: az öregeket egy-egy 

látogatás napokig élteti. Mondja ő: nem napokig, hanem hetekig, hóna-

pokig, különösen, ha unoka látogatja meg. Manapság a látogatások - 

történjenek családtagok, vagy karitásztagok részéről - sokszor talán töb-

bet érnek, mint a tárgyi ajándékok. Vigasztaló az, hogy Jézus nevében 

jöttem hozzád és a karitásztagok nem azzal kezdik, hogy ne haragudj, 

sietek… Vallásunk értelmében az idős, a beteg, nem haszontalan ember, 

hanem a maga terhét cipelve emeli a világot Isten felé. Ismeretes az idős-

kori feledékenység elhatalmasodása. Elfelejti, hová tette a pénzét, vagy 

egyéb holmiját. Találkoztam olyan esettel, hogy az öreg néni régi bizal-

masát gyanúsította meg lopással. Nem szabad ezért haragudnunk az 

öregekre, hanem velük együtt kell vinnünk ezt a keresztet. Ezt is figye-

lembe véve a karitásztagok általában nem egyedül végzik a magánház-

nál történő látogatásokat. 

   A tokodi karitász a katolikus plébánia keretében működik, de tevékeny-

ségi köre ennél tágabb: csak a rászoruló embert tekinti, de azt nem, hogy 

felekezetileg, vagy politikailag hová tartozik. Aki nem igényli a karitász je-

lenlétét, jelzi, s ezt alázattal tudomásul vesszük. 

   A karitásztagoknak általában havonta van összejövetelük: a hónap 3. 

csütörtökjén. Itt megbeszélik a tapasztalatokat, tennivalókat. Ez nem a 

pletyka fóruma, sem belül, sem kifelé. Ha a család nem tud segíteni, bi-

zony az idősnek, betegeskedőnek háztartása a kelleténél elhanyagol-

tabbnak néz ki.  Tudom ezt magamról (plébános): mindig tervezem, hogy 

nagyobb konyha-asztalt készítek; ha rá akarok tenni egy edényt, meg kell 

tolnom vele a többit, de akkor a túloldalon esik le valamelyik… A karitász-

tagok tudják, hogy az elesettség jelei nem a hírek kategóriájába tartoz-

nak, amiket szét kell szórni. 

   Az összegyűjtött élelmeket, egyebeket, a tagok közös megbeszélés út-

ján osztják szét. Igazságosak? Egyedül csak Isten igazságos! Minden-

esetre törekszenek arra, hogy igazságosak legyenek, a megjegyzések el-

lenére. A rászorultság mértékét a többiekhez viszonyítva lehet megállapí-

tani. 

   A karitásztagok sem fizetést, sem másféle ellenszolgáltatást nem kap-

nak munkájukért; az összegyűjtött, továbbadandó holmikat sem válogat-

ják ki a maguk javára. Jó érzés így tenni Jézus nevében! 

   Újabban a havi összejövetelek első félóráját /vagy óráját/ Biblia-isme-

retre, vagy a közeli nagyobb ünnepek, események ismertetésére fordít-

juk; ezt vagy meghívott előadó, vagy a helyi plébános vezeti. Ezen bárki 

részt vehet, a karitásztagokon kívül is. 

Jelenlegi tagjaink: 

Balla Jenőné, Fődi Istvánné, Horváth Andrásné, Jámbor Lajosné, Juhász 

Sándorné, Manga Gyuláné, Muzslai Zsuzsanna, Pánczél Jánosné, Ro-

botka Zoltánné, Szóda Józsefné, Vígh Károlyné. 

 

 Ön is segíthet: 

 - ha bekapcsolódik a szeretetszolgálatba, 

 - ha felajánlja idejének egy részét, 

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

                     könyvet, gyerekjátékot, írószert, tartós élelmiszert, bútort stb. 

                     felajánlja, 

 - ha elmond egy fohászt a karitász munkájának eredmé- 

                     nyességéért, 

 - ha alkalmilag besegít ebbe a munkába. 

 

 A tartós élelmiszerek és egyéb dolgok átvétele a plébánián 

(Szabadság u. 1.) történik. Nyitvatartás márciustól szeptemberig 7 - 9 óra 

között, 

           októbertől februárig 8 - 9 óra között, 

           mindig hétfői napokon. 

 

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

 

Robotka Zoltánnné karitászvezető; Kardos Mihály plébános 

mailto:farago.ferenc@tokod.hu
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        Sporthírek 
 

Tokod SE hírek 
 

Örömmel közölhetjük, hogy K.E.M.L.SZ. tervei szerint augusz-

tus 16-ára kiírta a megyei labdarúgó bajnokságot. Így, ha a 

koronavírus nem szól közbe, akkor elrajtolhatnak a régen 

várt labdarúgó mérkőzések, amit már szurkolóink nagyon 

vártak. A volt szezonban sikerült öltözőinket teljes új formába 

átalakítani, és így még komfortosabb körülmények közt tud-

nak sportolni játékosaink, valamint az ellenfél csapata is tá-

gasabb helységben tud öltözni, valamint tisztálkodni. Ko-

rona Vírussal kapcsolatban, a tavaszi bajnokságot, sajnos le 

kellett zárni végeredmény nélkül befejezetté nyilvánították, 

de így is a lejátszott mérkőzéseket veretlenül zárta csapa-

tunk. Labdarúgó szövetség nagy örömünkre felkérte egye-

sületünket a megye II. osztályában való indulására, melyet 

egyesületünk örömmel el is fogadott, és így a több évi pró-

bálkozás után egy osztállyal léphetünk tovább. A nyári szü-

netben sajnos edzőmérkőzéseket nem tudtunk különböző 

okok miatt játszani, de így is egy mérkőzés sikerült Piliscsév 

csapatával lejátszani. Most július közepén egy labdarúgó 

tornán vettünk részt, négy csapat részvételével, melyen fel-

nőtt valamint ifjúsági csapatunk is elindult, amit a felnőtt 

csapatunk veretlenül megnyert. Ifjúsági csapatunk pedig III. 

helyen végzett, és így bizakodva indulhatunk a következő 

szezonra. Ehhez kívánunk minden csapatnak, valamint 

edzőinknek sok sikert, szurkolóinknak jó szurkolást. Bérleteket 

ugyanúgy, mint idáig, hazai mérkőzések napján a pénztár-

ban tudnak megvásárolni. 3000-Ft egy fél szezonra. Szeret-

nénk, hogy minél több bérletes szurkoló járulnak egyesüle-

tünk jobb körülményeihez.   

Hajrá Tokod!     Vezetőség 

 

 

Őszi mérkőzések sorsolása 
 

Ford.: Dátum: Nagy Csapatok:  

1 2020.08.16 18:00 Bajót Tokod 

2 2020.08.23 18:00 Tokod Ács 

3 2020.08.30 17:30 Mocsa Tokod 

4 2020.09.06 16:30 Tokod Tát 

5 2020.09.13 16:30 Kisbér Tokod 

6 2020.09.20 16:00 Süttő Tokod 

7 2020.09.27 16:00 Tokod Pilismarót 

8 2020.10.04 15:00 Ászár Tokod 

9 2020.10.11 15:00 Tokod Gyermely 

10 2020.10.18 15:00 Kocs Tokod 

11 2020.10.25 13:30 Tokod Ete 

12 2020.11.01 13:30 Piliscsév Tokod 

13 2020.11.08 13:30 Tokod Csolnok 

14 2020.11.15 13:00 Császár Tokod 

15 2020.11.22 13:00 Tokod Bana 

 

Tarcsai László:  

Varga Sándor emlékére 

Július 17-én délután telefonon hívott Nyergesről Bohner Zoli, any-

nyit mondott: "Laci bátyám, meghalt a Varga Sanyi." Tudtam, 

hogy régóta küzdött, kegyetlen kórral, a rákkal, de abban hit-

tem, hogy ezt a betegséget ki tudja cselezni, de ez a kór nagyon 

kemény védelemnek tűnt. Emlékszem, amikor először játszottál 

Tokod csapatában, remek cseleiddel elkápráztattad a nézőket 

és elég hamar beloptad magad a kitűnő és intelligens játékod-

dal szurkolóink szívébe. Még mindig emlékemben él, hogy ott 

állsz Nyergesen a gimnázium előtt és várod a csapatunk buszát. 

De sajnos ez a busz végállomásra ért, és így már csak az égi 

buszra szállsz fel, ahol együtt utazol remek és kitűnő játékosokkal. 

Sanyi barátom, búcsúznak tőled tokodi játékostársaid, játéko-

said, valamint szurkolóink. Isten nyugosztaljon, nyugodj békében. 

Volt intéződ és barátod: Jakó 

96 ( ? )éve kezdődött. 

 
Egyszer volt, hol nem volt, …................de igaz volt. Kezdhetném 

talán így is. Vagy kezdhetném egy idézettel is, egy nagy 

klasszikus film főszereplőjétől, Mihalik Edétől: 
 

„…... KELL EGY CSAPAT.......” 

 

Talán ez utóbbival állnék a legközelebb azokhoz az elődeinkhez, 

akiknek valami hasonló dolog fordulhatott meg a fejükben, 

amikor megteremtették a feltételeit annak, hogy Tokod, 

Üveggyár településrészen futball csapat alakuljon meg. 

Az ő kitartó munkájuknak szeretnék emléket állítani ezzel a több 

részből álló cikksorozattal. 

Szeretném, ha emlékük nem merülne a feledés homályába. 

Hiszen olyan páratlan történet kezdetét alapozták meg, amire 

szerintem a legmerészebb álmaikban sem gondoltak. 

 

Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. 

/ Fekete István / 

Emlékezzünk hát rájuk méltó tisztelettel. 

 

Mikor is kezdődött a történet? 

Szeidl István által írt „ A TOKODI LABDARÚGÁS NAGY NAPJAI „ 

című könyv szerint 1925-ben. ( Továbbiakban: Könyv. ) 

 

„ A Tokod-Üveggyári Sport Klub (TÜSC) futballcsapata 1926-ban 

nyert felvételt a Magyar Labdarúgó Szövetségbe. A szervezet 

labdarúgóélete egy évvel korábban vette kezdetét, amikor 

Szolák Jenő és Erdős Ferenc kezdeményezésére öntevékeny 

sportkör alakult.” 

 

A rendelkezésemre álló adatok szerint már korábban 

megalakult a csapat. Ezt bizonyítja az 1924. július 27-én 

megjelent E-V 60. számának sport rovata. 

 

„  Sport. M.E.S.E. I. csapata a Csepeli Move I. csapatával 

szemben 5:1 arányban győzött a múlt vasárnap. Megjegyezzük, 

hogy a csepeli Move az idei bajnokságban még veretlen csapat 

volt s így újonnan összeállított M.E S.E. csapat megérdemelt 

győzelmet aratott. Utána a Ludovica Akadémia csapata 

játszott a M.E.S.E. kombinált csapatával s itt a hatalmas erejű 

Ludovicai csapattal szemben 5: 0 (2 :0) vereséget szenvedett. 

Igaz, hogy a vereséget főképpen a sportszerűtlenül viselkedő 

kapusnak köszönheti a M.E.S.E., mivel 3 gólt teljesen védési 

kísérlet nélkül engedett be. 

Ma, f. hó 27-én a déli vonattal indulva Tokodra megy a M.E.S.E. 

I. csapata és a szépen fejlődő üveggyári csapattal fogja erejét 

összemérni. „ 

 

http://k.e.m.l.sz/
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A könyv képmelléklete is a fentieket igazolja, hiszen egy 1924 

ben az Utekács ( Csehszlovákia ) elleni mérkőzés előtt készült 

képpel kezdődik. 

A fentiek szerint tehát a kezdet 1924 júliusa előtti időpontra 

datálható. Sajnos ennél pontosabbat megállapítani még 

nem sikerült. 

Az első játékosok a következők voltak: 

„ Bartos ( kapus ), Uresch, Pogány, Tiba, Tiles P, Rante, 

Hirholcz, Tiles F., Gimesi, Hinora, Szakmári, Szolák Antal, Szolák 

Ernő„   ( Könyv ) 

A kezdetek. 

Néhány fellelhető mérkőzés 1925-ből. 

Május 17.  ( NS.)  

„ Esztergomi eredmények: 

 -Pilisvörösvári SC—Esztergomi MOVE SE 5:0 (2:0) 

 -Ódorogi Sev.—Eszt. MOVE II. 2:2 

 -Dorogi AC—Eszt. MTE 2:1. Bíró: Újvári. 

 -Tokod Üveggyár—Tokodi Bányászok 3:0. „  

 

Május 24. ( NS.) 

„  - Esztergomi MOVE SE—Pomázi SE 2:0 (1:0). Bíró: 

Mikolovits. Esztergom. Szép, fair mérkőzés. A gólok közül 

egyet Madsveai rúgott, a másik öngólból esett. 

-Tokodi Levente—E. MOVE SE II. 4:1, 

-Tokodi üveggyár — Pilisvörösvári SC 5:2. Bíró: Weisz. „ 

 

Június 05. ( EV. 53.szám ) 

„ Az E.M.T.E. I. csapata f. hó 5-én, vasárnap délután Tokodon 

a jó képességű üveggyári Sport Club I. csapatával játszik 

barátságos mérkőzést, a második csapat pedig 

Nagymarosra rándul át s az ottani Törekvés Sport Club I. 

csapatával méri össze erejét. Míg az I. csapat a déli 12.40-es 

vonattal indul, addig a II. csapat a hajnali 4 órai hajóval. „ 

 

Június 08. ( Esztergom 52. szám ) 

„  A Munkás Testedző mindkét csapata szép eredménnyel 

végzett vasárnapi ellenfeleivel. Tokodon az első csapat az 

üveggyári Sport Clubot verte 2:1 gól aránnyal, míg 

Nagymaroson a kettő az ottani Törekvés Sport Club első 

csapatát verte 2:0 gól aránnyal. Az első csapat góljait 

Horváth és Schvarcz lőtték, a második csapatét pedig Bakos 

és Porubszky. „   

 
 

Az MLSZ-be való felvételt követően 1926-ban a csapat elindult egy 

úton amiről még akkor nem tudták, hogy ez az álmok útja lesz. 

Bajnokságról, bajnokságra szeretném megismertetni minden 

érdeklődőt a Tokodi ÜSC egy olyan időszakával, amelyre 

mindannyiunknak igazán büszkék kell, hogy legyünk. A cikksorozat 

végére a kitartó olvasó betekintést nyerhet a Tokodi ÜSC történtébe 

a kezdetektől egészen 1941 nyaráig. 

 

Ízelítő a következő cikkből. 

 

Az első bajnokság végeredménye: 
Középmagyarországi LASz, 

II. osztály, 

Rákosvidéki alosztály 1926/1927 

 

 

csapat neve mérk. gy d v gólarány pontszám  

                  Tokodi ÜSC 12 10 1 1  46 :  12 21 

2 
Rákoscsabai 

Törekvés SE1 
12 9 2 1  41 :  19 20 

3 Nagytétényi ISE 11 4 3 4  19 :  18 11 

4 Rákoshegyi IKK 12 4 2 6  20 :  19 10 

5 Dunaharaszti MTK 12 4 1 7  24 :  3 9 

6 Budakalászi SE 11 2 2 7  14 :  39 6 

7 Pilisszentiváni LE 2 12 1 3 8  17 :  41 5 

- Cinkotai TK 3 - - - -   - :   - - 

- 
Anna–

Árpádtelepi SE 4 
- - - -   - :   - - 

- Nagytétényi SE 5 - - - -   - :   - - 

Zöld adatsor : Feljutott vagy egyéb okból (például MLSZ döntés, 

klubegyesülés), a klub a következő bajnoki szezonban magasabb osztályban 

folytatja. 

1) beolvadt a Rákoscsabai Testgyakorlók Körébe 

2) nem indult MLSZ bajnokságban 

3) Törölve 

4) Törölve 

5) Törölve 

 

( Forrás MLSZ )                                    Horváth Mihály 

 

Retró Gasztro! 
 

„ Maradj otthon és süss. „ 
 

Tisztelt Olvasó! 

Íme egy aktuális recept 1941-ből. 

 

PÜNKÖSDRE SÜSSÜNK KUGLÓFOT 

 

Hozzávalók:  

12 deka vaj   

15 deka cukor  

2 tojás 

½ citrom leve és reszelt héja  

1 csomag Dr. Oetker vaníliakrémpor  

kb. ½ liter tej 

45 deka liszt 

1 csomag  Dr. Oetker sütőpor 

12 deka mazsola 

 

A vajat habosra keverjük, lassanként hozzáadjuk a cukrot, tojást, 

citromot és a kevés tejjel elkevert krémport. A sütőporral vegyített  

lisztet megszitáljuk és felváltva tejjel hozzákeverjük, míg a liszt és a 

tej elfogyott. Csak annyi tejet használjunk, hogy a tészta nehezen  

szakadva essen a kanálról. A tisztított mazsolát a végén könnyedén 

keverjük a tésztába. Zsírozott morzsával kihintett formában sütjük. 

 

Forrás: Esztergom és Vidéke 

Horváth Mihály 

Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJEIT: 

 

Maros Bence 

Szabó Imre Bendegúz 

Obermajer Mátyás 

Jónás Luca Anna 

Tolnai Edgár 

Kindla Nara 

Rovács Patrik Milán 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

Bajzák Antal     56 éves 

Papp Ferencné Tóth Erzsébet  58 éves 

Martin Nándor József   65 éves 

Zicsi János     85 éves 

Kolbert János     66 éves 

Pap János     75 éves 

 

 

https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/2518
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5122
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5122
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5122
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5025
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5123
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/337
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/73
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5234
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5234
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/1334
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/1334
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5266
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5266
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/5266
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/370
https://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/370
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Megújult községünk honlapja! 

 
Tisztelt lakosok! 

Örömmel értesítjük önöket, hogy sikeresen megújítottuk a www.tokod.hu honlapot. A honlap struktúráját tö-

rekedtünk úgy tervezni, hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen, ami nem volt egyszerű feladat a 

sokféle típusú tartalom miatt. Igyekeztünk új funkciókkal ellátni a korábbi honlaphoz képest, ilyen például a 

hibabejelentő, a művelődési házakhoz tartozó naptár, ahol lehet időpontot is foglalni. Kérjük, mielőtt idő-

pontot foglalna, előtte a naptárban ellenőrizze, hogy szabad-e abban az időpontban az adott művelődési 

ház. Az alábbi képen megjelöltük az említett funkciókat, pluszban a keresőt is. A megújult honlap bármilyen 

mobileszközről is elérhető, használható.  

 

Tokod Nagyközség honlapjának megújításán Pap Norbert és Czompál Ákos dolgoztak. 

Köszönjük munkájukat! 

http://www.tokod.hu/

