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Szepesi Zsuzsanna 

Karácsonyi áhítat 
 

Puha, fehér palástjába 

burkolódzva a határ 
csendbe révedt magányában, 

míg egy csillag arra várt, 

fényes csóvát majd eresztve 

pásztoroknak jelezzen, 

három királyt a kisdednek 
jászolához vezessen. 

 

Megjött a hír, földre szállva 

elhozták az angyalok, 

hogy Betlehem városában 

lángos csillag már ragyog! 
 

Karácsonynak ünnepére 

azóta vár a világ: 

szeretet és áldott béke 

tölti be a kis szobát, 
a zöld fenyők szentestére 

felöltik a szép ruhát, 

s gyertyafényben hálaének 

köszönti a Jézuskát. 

 
Szeretettel teljes, meghitt, boldog Karácsonyi Ünnepet 

és sikeres, boldog új évet kívánunk minden kedves  
tokodi polgártársunknak, a teljes képviselő testület és 
Önkormányzatunk valamennyi munkatársa nevében! 

  
Bánhidi László 

polgármester 

 
Garaguly Tibor 

jegyző 
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Önkormányzati hírek 
 

 

 

 

Polgármesteri eseménynapló 
 

Október 16-án Tokodaltáróra voltam hivatalos, ahol térségünk-

ben először kezdte meg az ügyfelek fogadását a kormányablak 

busz, ennek alkalmából dr Völner Pál, térségünk országgyűlési 

képviselője és dr György István területi közigazgatásért felelős ál-

lamtitkár Urak tartottak beszédet.  

Október 21-én településünk pályázatait készítő Tempo Consul-

ting Kft ügyvezetője, Juhász Bálint Úr látogatott el hozzánk és a 

még folyamatban levő, illetve a jövőben lehetséges pályázatok-

ról egyeztettünk. 

Október 22-én megtörtént a Laposi utca aszfaltozása, azt gon-

dolom mindannyiunk, de különösen az ott élők legnagyobb örö-

mére. Ezzel párhuzamosan zajlik az Erkel Ferenc utca fennma-

radó szakaszának is a térkövezése. 

Október 28-án a Tankerület igazgatójával, Muszela Szabolcs Úrral 

személyesen jártuk be a Hegyeskő Általános Iskola közösségi te-

reit, ugyanis rengeteg beázás tapasztalható az épületen. Bízunk 

benne, hogy az év elején sikerül megszüntetnünk a fennálló hi-

bákat a tetővel kapcsolatosan, ezzel is védve az épület állagát. 

Október 30-án az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, dr. Völ-

ner Pál, térségünk országgyűlési képviselője látogatott el telepü-

lésünkre, ahol átbeszéltük községünk aktuális helyzetét, jövőbeli 

tervekeinket és elképzeléseinket. Ellátogattunk az Idősek Klub-

jába, illetve Ebszőnybányán a Közösségi házba is, ahol Kindáné 

Győri Márta képviselőtársam fogadta képviselő urat. Ezúton is kö-

szönjük szépen képviselő úrnak a személyes bejárás és egyeztetés 

lehetőségét.  

November 4.  Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt az Ön-

kormányzat által a Vasdiplomásoknak szervezett köszöntésen 

nem tudott részt venni Fehér Istvánné (Masi Néni) éppen ezért Ta-

kács Rita kolléganőmmel személyesen ellátogattam a Szatmári 

Irgalmas Nővérek Szent Vince Idősek Otthonába Esztergomba, 

ahol Tokod Nagyközség Önkormányzatának nevében gratulál-

tunk Masi néninek a képesítés megszerzésének 65. évfordulója al-

kalmából és átadtuk részére elismerő oklevelünket. Még ha csak 

pár percre kaptunk engedélyt az idősek otthona szakápolóitól, 

de mindenképp szerettük volna személyesen átadni és tolmá-

csolni elismerésünket, amit ezúton is köszönünk az ott dolgozók-

nak.  

További nyugdíjas éveihez ezúton is nagyon jó egészséget és erőt 

kívánunk Masi néniek! 

November 17-én Tokod-Üveggyárban az iskola épületébe vol-

tunk hivatalosak Jegyző úrral, ahol a Tankerület vezetőjével, 

Muszela Szabolcs Úrral és kollégáival tekintettük meg a szóban 

forgó ingatlant, ugyanis december 31-től visszakerül Önkormány-

zatunkhoz.  

November 18-án egyeztettem Kajtor László úrral, a Gégol Kft ügy-

vezetőjével, a gazdasági társaság jövőjével és későbbi terveivel 

kapcsolatosan, továbbá ismételten felajánlottak Önkormányza-

tunk részére 100.000,- forint értékben tüzelőanyagot, melyet majd 

a szociálisan rászoruló családoknak szállítunk ki.  

Köszönjük szépen felajánlásukat! 

November 24-én kedden 17 órától a Homoródalmási Alapítvány 

online kuratóriumi ülésén vettem részt Bartl Zoltán tanácsnok úr-

ral, ahol az alapítvány alapító okiratát módosítottuk és ezzel 

együtt megválasztottuk az alapítvány élére az új elnököt, Sándor 

Krisztina asszonyt. 

November 27-én pénteken a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

tagjaival együtt elhelyeztük településünk villanyoszlopain az ad-

venti fényeket. 

Bánhidi László - polgármester 

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 februárban jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2021. január 27. szerda 

Karácsonykor is vigyázzunk  

egymásra! 
 

Köszönet illet mindenkit, aki 

ezekben a rendkívüli hóna-

pokban helytáll. A frontvo-

nalban dolgozó, emberfeletti 

munkát végző egészségügyi 

dolgozókat, de a pedagógu-

sokat és a szülőket is – többek 

közt erről beszélt lapunknak 

dr. Völner Pál. Tokod ország-

gyűlési képviselője, az igaz-

ságügyi miniszter helyettese 

elmondta: a magyar gazda-

ság kevésbé sérült a járvány 

miatt, mint az európai orszá-

gok többsége, de folytatni 

kell a gazdaság erősítését. 

Évzáró interjú. 

 

„Rendkívül nehéz évet hagyunk magunk mögött, de nincs okunk 

az elkeseredésre” – jelentette ki lapunknak adott interjújában dr. 

Völner Pál. Tokod országgyűlési képviselője, az igazságügyi mi-

niszter helyettese elmondta: amióta betört az országba a koro-

navírus-járvány, az első helyen folyamatosan az emberek 

egészségének és életének megóvása áll, de közben a gazda-

ság, a magyarok munkahelyeinek védelméért is mindent meg-

tesz a kormány. „Az elmúlt 10 évben nagyon jól teljesített a ma-

gyar gazdaság, éppen ezért a járványhelyzet is kevésbé viselte 

meg, mint más európai országokét. Az uniós rangsor szerint Ma-

gyarországon a negyedik legalacsonyabb a munkanélküliség. A 

legfrissebb adatok szerint 7,5 százalék az unión belül az átlagos 

munkanélküliség. Itthon ennél sokkal jobb a helyzet: a nálunk 

csak a 4 százalékot haladja meg ez az arány” – fejtette ki dr. Völ-

ner Pál. 

„A korábbi évtized eredményei azt is lehetővé tették, hogy jelen-

tős támogatásokat kapjanak a települések. Tokod például össze-

sen több mint 71 millió forint kormányzati támogatást kapott, 

csak a Magyar Falu Program keretében, ebből mintegy 46,5 mil-

liót idén. Bánhidi László polgármester úr nagyon jó partner a tele-

pülésért végzett munkában, hatékonyan tudunk együtt dolgozni 

a közös célokért” – mondta az országgyűlési képviselő. Hozzá-

tette, így új eszközöket szerezhettek be az orvosi rendelőnek, 

amelynek az épülete is megújulhatott, ahogyan az óvoda ud-

vara is, emellett falubuszt és a közterületek rendezését szolgáló 

gépet vásárolhattak, és a temető karbantartására is jutott forrás. 

Az eredmények sorolása után dr. Völner Pál kifejtette, hogy a kor-

mány továbbra is azért dolgozik, hogy mindenkinek, aki dolgozni 

akar, lehessen munkája, a magyar gazdaság pedig tovább erő-

södhessen. 

„A járvány elleni küzdelem egy közös munka, Magyarország pe-

dig jelesre vizsgázott már az első hullámban is összefogásból és 

emberségből. Aki tudott, segített másoknak, ahogyan most is tör-

ténik. És mindenki teszi a dolgát, még ha nehezebb körülmények 

között is. Hatalmas köszönet illet ezért mindenkit. A szülőket, akik 

a munka mellett a családban megszaporodott feladatokat is 

példásan ellátják, az időseket, akik hatalmas önfegyelemről tesz-

nek tanúbizonyságot, és ezzel nem csak a saját egészségüket vé-

dik, de megnyugtatják a szeretteiket is. A pedagógusokat, akik a 

mostani rendkívüli körülmények között is mindent megtesznek 

azért, hogy a gyerekek megfelelő tudást szerezhessenek, a szoci-

ális dolgozókat, akik most is ellátják a leginkább rászorulókat. És 

főként az egészségügyi dolgozókat – ők emberfeletti munkát vé-

geznek, a frontvonalban harcolnak” – mondta a miniszterhelyet-

tes. 

„Karácsony közeleg. Sajnos az ünnep sem lehet indok arra, hogy 

óvatlanabbá váljunk. Vigyázzunk egymásra, és főként a veszé-

lyeztetettebbekre továbbra is” – zárta a beszélgetést dr. Völner 

Pál, és áldott, békés karácsonyt kívánt a tokodiaknak. 

 
 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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 Hivatali ügyfélfogadás a  

veszélyhelyzetben 

Tisztelt Tokodi Lakosok!  

A koronavírus kapcsán elrendelt országos veszélyhelyzet miatt, 

a megelőző óvatosság jegyében a Polgármesteri Hivatalban a 

személyes ügyfélfogadás 2020. november 11. napjától (vissza-

vonásig) csak halaszthatatlan és hatósági ügyekben történik, 

ügyfélfogadási időben.   

Tokod-üveggyári telephelyen az ügyfélfogadás a veszélyhely-

zet végéig szünetel.  

Kollégáim természetesen rendelkezésre állnak elektronikus 

úton és telefonon az ügyfelek számára. 

- Garaguly Tibor – jegyző 

0630 572 3090; jegyzo@tokod.hu 

- Faragó Ferencné – anyakönyvvezető, hagyatéki ügyintéző 

0630 572 2466; anyakonyv@tokod.hu 

- Horváth Gergely – ingatlangazdálkodási és  

   hatósági ügyintéző 

0630 573 2779; epites@tokod.hu 

- Körmendy Judit – adóügyi ügyintéző 

0630 572 2411; ado@tokod.hu 

- Kolbert Mónika – pénzügyi ügyintéző 

0630 572 2468; penzugyvez@tokod.hu 

- Pétervári József – műszaki ügyintéző 

0630 572 2766; muszak@tokod.hu 

- Robotka Julianna – pénzügyi ügyintéző 

0630 572 2769; robotka.julianna@tokod.hu 

- Szabados Mária – pénzügyi ügyintéző 

0630 572 2769; penzugy@tokod.hu 

- Szatainé Csipke Gyöngyvér – titkárság, igazgatási- és szoci- 

   ális ügyintéző 

0630 400 7097; titkarsag@tokod.hu 

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét. 

Tisztelettel, Bánhidi László - polgármester 

 

Tisztelt Lakosok! 

2020. november 1-től településünk jegyzői feladatait és a To-

kodi Polgármesteri Hivatal vezetői teendőit Garaguly Tibor Úr 

látja el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Tokodiak!  

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Garaguly Tibor vagyok, 

Etyeken születtem és ott is lakom. Államigazgatási főiskolát vé-

geztem, feleségem és nagy fiam jogász. Elkötelezetten dolgo-

zom a közigazgatásban a településekért és az ott lakók érdek-

ében. Megtisztelő számomra, hogy segíthetem Polgármester Úr 

és a Képviselő Testület munkáját, köztisztviselőként szolgálha-

tom Tokod polgárait és a település fejlődését. Kérem keresse-

nek bizalommal, készséggel állok rendelkezésükre!  

 

Tisztelettel,  

Garaguly Tibor  

jegyző 

 

Családsegítő szolgálat  

tájékoztatója 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kéri ügyfeleit, hogy a 

megadott ügyfélfogadási időpontokat tartsák be: 

Tokod település: Hétfő 8.00 – 12.00 (Tokod, Kossuth L. u. 53.) 

Tokod-Üveggyár: Szerda 8.00- 12.00 (Liszt F. Művelődési Ház) 

Az ügyfélfogadási napokon kívül kizárólag előre egyeztetett 

időpontban tudunk ügyfelet fogadni. Időpontegyeztetés kér-

hető a 06-30-572-2811 valamint a 06-30-369-8541 telefonszámo-

kon. 

Mindezek figyelembevételével kérjük, hogy aki beteg, ne ke-

resse fel szolgálatunkat! 

Köszönettel, 

Tarjányi Andrea 

Veszpréminé Koroknai Tímea 

Régi rendezvények videofelvételei 

az interneten 

Kedves Tokodiak! 

 

Továbbra is minden szerda és szombat este újabb rendezvény-

videofelvételek kerülnek közzétételre az elmúlt 20 év rendezvé-

nyeiről! Keressék fel a megadott időben a Kultúrmisszió Face-

book oldalát: 

www.facebook.com/csakatokod 

 

 

Igazgatási szünet a polgármesteri 

hivatalban 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy  

a Polgármesteri Hivatal 

- Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2019. (II.25.) önkormányzati határozata értelmében – 

2020. december 17. napjától 2021. január 3. napjáig, 

igazgatási szünet miatt zárva tart. 

 

Ezen időszakban ügyfélfogadást nem tartunk. 

 

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 

2020. január 4. (hétfő) 

 

Rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő ügyekben a követ-

kező telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 

 

Anyakönyvi ügyekben a +36-30/572-24-66-os telefonszámon 

az alábbi időpontokban: 

- 2020. december 18. (péntek) 0800-1200 

- 2020. december 21. (hétfő) 0800-1200 

- 2020. december 23. (szerda) 0800-1200 

- 2020. december 28. (hétfő) 0800-1200 

- 2020. december 30. (szerda) 0800-1200 

 

Egyéb – halaszthatatlan – ügyekben – a fenti időpontokban – 

a +36-30/572-30-90-es telefonszámon. 

 

Megértésüket köszönjük!  

Garaguly Tibor 

jegyző 

 

mailto:jegyzo@tokod.hu
mailto:anyakonyv@tokod.hu
mailto:epites@tokod.hu
mailto:ado@tokod.hu
mailto:penzugyvez@tokod.hu
mailto:muszak@tokod.hu
mailto:robotka.julianna@tokod.hu
mailto:penzugy@tokod.hu
mailto:titkarsag@tokod.hu
http://www.facebook.com/csakatokod
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Szociális munka napja 
 

Tisztelt Tokodiak! 

 

 

 

 

 

 

Munkájuk elismeréseként november 13-án köszöntöttem a szo-

ciális ágazatban dolgozó valamennyi kollégámat és megkö-

szöntem az önzetlen és hittel teli gondoskodásukat, amelyet te-

lepülésünk idős polgártársai, családjai és gyermekei iránt tanú-

sítanak nap mint nap.  

Tisztelettel, 

Bánhidi László 

 

Sikeresen pályáztak  

a helyi önkéntes tűzoltók 
 

"Új tető alá kerül a Tokodi Önkéntes Tűzoltók szertár épülete" cí-

men a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében sikere-

sen pályáztunk. A pályázaton 5.780.204 Ft-ot nyertünk, ezzel egy 

hatalmas teher kerül le a vállunkról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a nyertes pályázathoz! 

 

 

Sikeres pályázat  

falugondnoki kisbuszra 
 

A Magyar Falu Program keretében benyújtott nyertes pályáza-

ton kormányzati támogatásból falugondnoki buszt vásárolhat 

településünk. Köszönjük a lehetőséget és minden kollégának, 

érintettnek a közreműködést! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánhidi László 

polgármester 

 

Új aszfaltburkolat a Laposi utcán 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az üveggyári csatornázási munkálatok helyreállításának keret-

ében az Önkormányzat és az OMS Hungária közös kooperáció-

jaként a településrész egyik legforgalmasabb utcájának tekint-

hető Laposi utcában felújításra került a csapadékvízelvezető 

árok, új szegélysor került kiépítésre, továbbá a teljes felületen 5 

cm vastag új aszfaltréteg került kialakításra. Az Önkormányzat 

az árok és kiemelt szegély építés költségével, mintegy 4 millió 

forinttal járult hozzá a beruházáshoz. 

 
 

 

 

 

Koszorúzás október 23-án 
 

„1956. október 23-

a örökké élni fog a 

szabad emberek 

és nemzetek em-

lékezetében. E 

nap a bátorság, 

az öntudat és a 

győzelem napja 

volt. A történelem 

kezdete óta nincs 

még egy nap,  

mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát 

a szabadság iránt – bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy 

is az áldozat, amit követel.” 

A kialakult járványhelyzet miatt sajnos csak nagyon szűk körben 

koszorúztunk az ünnepnapon, de bízunk benne, ennek ellenére 

lélekben sokan velünk voltak. 

Bánhidi László 

polgármester 

 
 

 

 

 

Karácsonyfát állítottunk  

mindhárom településrészen 
 

November 28-án reggel kezdtük meg a Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület fiataljaival és Szűk Zoltán fuvarozóval településünk fe-

nyőfáinak kivágását és helyszínre szállítását. Ugyan egy telepü-

lés vagyunk, de mégis abban a hátrányos helyzetben, hogy há-

rom felé vagyunk „szakítva-tagolva”. Éppen ezért mindhárom 

településrészünkre állítottunk fenyőfát, amit reményeim szerint 

majd a helyi közösségek fel is díszítenek.  

 

Külön köszönöm a felaján-

lott fenyőfákat név szerint 

Aubéli Péternek, Juhászné 

Tóth Erikának és Szecsődi 

Zoltánnak. A díszítésben 

közreműködtek: Héjas La-

jos, Pap Tamás, Robotka Ju-

lianna, Faragó Ferencné, 

Takács Rita.  

 

 

Bánhidi László 
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    Községünk életéből 

Karitász adománygyűjtés helyi  

rászorulók részére 
 

November 27-28-29-én, három na-

pon keresztül tokodi rászoruló csalá-

dok karácsonyi megsegítése céljá-

ból tartós élelmiszer-adományokat 

gyűjtött az Élelmiszerbank támoga-

tásával a Tokodi Szent Márton Kari-

tász csoport és a Tokodi Polgárőrség. 

A gyűjtésben számos helyi civil ön-

kéntes közreműködött, ezúton kö-

szönjük tiszteletreméltó munkájukat! 

 

Robotka Zoltánné Robotkáné Szabó Tünde 

Csákvári Ferencné Robotka Flóra  

Deres Erzsébet  Szabó Anna  

Kindáné Győri Márta Kocsis Gabriella  

Takács Rita  Nagy Anita  

Ollé Istvánné  Nagyné Kratochwill Erika 

Nagyné Tímea  Nagy Károly  

Nagy Nikolett  Éberhardt Adrienn 

Nagy Anett  Mitnyik Boglárka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyűjtés során összesen 777 kg tartós élelmiszert sikerült össze-

gyűjteni, amelyekből a Karitász csoport fog csomagokat készí-

teni, és karácsony előtt eljuttatja a rászoruló családokhoz. 

Valamennyi adományozónak köszönjük támogatását! 

 

Faragó Ferenc 

 

Köszönet a virágszigetek 

gondozásáért! 

 
Kezdeményezésemre szívesen akadtak önkéntes „kertészek”, 

akik a tavasztól – őszig terjedő időszakban folyamatosan gon-

doskodtak az általuk választott virágszigetekről. Lelkiismeretesen 

gyomlálták, kapálták, ezzel is hozzájárultak községünk arculatá-

nak szebbé tételéhez. Akik fáradságot nem ismerve, sokszor a 

szombati napjukat feláldozva tették mindezt: 

- Faragó Ferencné 

- Robotka Julianna 

- Pap Tamásné 

- Kecskeméti 

Rabina Márta 

- Kovácsné Pál 

Andrea 

- Szabó Lászlóné 

- Magyaros Ivett 

 

- Nagy Attiláné 

- Tóth Mártonné 

- Faragó Józsefné 

- Cserni Ferencné 

- Bokor Györgyné 

- Naszák Andrásné 

Köszönet illeti a folyamatos öntözést, mely nélkül a muskátlik 

nem pompáztak volna ilyen szépen: 

- Fődi Istvánnénak 

- Dömötör Zsuzsának 

- György Lajosnénak 

Reményeim szerint tavasszal folytatjuk! 

Ollé Istvánné 

Nusi 

 

Tokodi fiú a dobogó tetején 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovics Mihály 12 éves és már most Országos Bajnok a Judo 

sportágban.  

5 éves korában kezdett judozni a tokodaltárói TABAK csapatá-

nál, majd kimagasló sporteredményei miatt, 10 évesen átiga-

zolt a Tatabányai Judo Clubba. Heti 5 napot 2-2,5 órát edz Ta-

tabányán, ahova szülei segítségével jut el.  

2019-ben a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola színeiben indult Za-

laegerszegen az Országos Judo Diákolimpián, ahol II. Helyezést 

ért el. Ebben az évben több külföldi versenyen is részt vett, 

Strasswalchenben a Nemzetközi utánpótlás versenyen, és Kuf-

steinben is mindkét versenyen a dobogó III. fokára állhatott. 

Az idén kialakult vírushelyzet miatt az edzések elmaradtak, ezért 

a család kialakított egy edzőtermet Misinek, ahova a sport fel-

szereléseket a Hegyeskő Általános Iskola igazgatója és polgár-

mesterünk felajánlásaival rendeztek be. Így a felkészülés zavar-

talan volt, melynek meg is lett az eredménye. 

Idén februárban Nagykőrösön az Országos Serdülő B Diák Olim-

pián I. lett, majd ősszel Győrben az U14 Országos Bajnokságon 

szintén I. helyezést ért el. Egerben Diák A Országos Bajnokságon 

II. lett. 

A sok edzés mellett az iskolai tanulmányai sem szorulnak hát-

térbe, mivel Misi kitűnő tanuló. 

Büszkék lehetünk Misire, további sok sikert kívánunk neki, és 

bízunk benne, hogy egy napon ez a fiú az Olimpián képvisel-

heti Tokodot, Magyarországot. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isten éltesse Tokod  

szépkorú lakóit! 
 

2020-ban rendhagyó módon, 

otthonában felkeresve köszön-

töttük településünk legidősebb 

lakóját, Mostyenán Olga nénit, 

aki 1921. 11. 27-én született, így 

immár 99 évesen a legidősebb  

hölgy, és a legidősebb lakó is 

Tokodon. Falunk legidősebb 

férfi lakója Molnár Sándor, aki 

1926. 09. 18-án született, így 95. 

évében jár.  

 

 

Mindkettőjüknek nagyon jó egészséget kívánunk! 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

2020 novemberében a Nagyközségi Könyvtár átalakításon 

megy keresztül, ennek részeként Kolbert Sándor önkéntesen 

festette le a könyvtár egyik szobájának elöregedett falfelüle-

tét. Az öreg iskola készülő kiállítótermeit Csákvári Ferenc szin-

tén felajánlásból festette ki. 

 
Köszönjük odaadó munkájukat! 
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         Községünk életéből 

Portré ecset nélkül 

ROBOTKA IMRE CSALÁDJÁRÓL 
 
Számomra nagyon jó érzés észrevenni, hogy egyre több az a család 

Tokodon, amelyben él egy, vagy olykor két, az élet valamely terüle-

tén olyan tehetséges ember, aki kitűnik a családban, és társai között. 

Vannak, akik érzékeik fejlesztésével, értékes gyűjteményeikkel, a 

gazdasági életben, a sportban, a tudomány, a művészetek terén el-

ért eredményeikkel     emelkednek ki. Most éppen egy ilyen családot, 

ROBOTKA IMRE CSALÁDJÁT kerestem fel életútjukkal kapcsolatos be-

szélgetésre, Táti út 11. szám alatti szép és jóhangulatú otthonukban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudom, hogy több Robotka nevű család él községünkben és ezért 

kedves Imre, első kérdésem önhöz az, hogy önök melyik famíliához 

tartoznak?  

A „Jakjak” famíliához tartozunk. 

Az idősebbek körében tudott dolog az, hogy amíg nem voltak utca 

nevek és házszámok a faluban, ragadványnevekkel különböztették 

meg az azonos családnevűeket. Néhány példa az önök családne-

vére vonatkozóan: pénztárnok /pénztáros volt az illető/, bognár /fel-

menő foglalkozása/, jakjak pedig a família egyik felmenőjének kisfia 

selypített és igy ejtette ki a „rakjak” szót és  ragadványnév lett belőle. 

A név eredetére nem akadtam rá, de azt megtudtam, hogy szláv 

nyelven a „munka” szó jelentése „robota”, és ószláv eredetű, elkép-

zelhető, hogy családnév lett belőle. A török kiűzése után még az ak-

kori tokodi 28 lakos között nincs ez a név, de 1755-ben már élt itt egy 

Robotka János nevű jobbágy és ezután szinte folyamatos e név elő-

fordulása a községben.  

Mikor és hol sírt fel először Imre, és kik voltak a felmenői? 

Dorogon születtem l959-ben és az ottani kórházból vittek haza szüleim 

a Kossuth Lajos utca 11. szám alatti otthonukba. Egy testvérem van, 

az 1956–ban született Robotka Anna, ő is itt él a faluban. Édesapám 

Robotka Imre tősgyökeres tokodi volt. 1927-ben született és vájárként 

dolgozott a bányában. 1992-ben hunyt el. Az édesanyámat, az 193l-

ban született Urbanics Esztert Sárisápról hozta feleségűl. Nagyszüleim-

ről annyit tudok, hogy nagyapámat is Robotka Imrének nevezték. Ő 

1896-ban született és a Kossuth Lajos utca 11-ben levő családi házban 

lakott nagymamámmal Enczer Rozáliával, aki a századfordulón 19oo-

ban született. Édesapám és nagyapám is kétlakiak voltak, mert bá-

nyász foglalkozásuk mellett földműveléssel is foglalkoztak.  

Milyen emlékei vannak az óvodás korából? 

Nincs különösebb emlékem, csak arra emlékszem, hogy csak az isko-

lás korom előtti évben jártam az Óvodába. 

Mikor kezdődött az iskola, szeretett-e oda járni és tanulni, mi maradt 

meg emlékezetében? 

Szüleim 1966-ban írattak be a templom melletti iskolába /ma öreg is-

kola/. Szerettem oda járni, jó tanuló voltam. Tanítóim közül - most hir-

telen – Fehér Istvánné, Vezér Józsefné, Huber Andrásné és Seres Sán-

dor jut eszembe. Kedvenc tanítóim nem voltak, mert mindet egyaránt 

tiszteltem. Tantárgyaim között sem szerettem egyiket jobban a másik-

nál. Különösebb történésekre sem emlékszem – egyet kivéve, amely 

egy nagy színes felvonulás volt a főutcán, az nagyon tetszett. 

Igen én is emlékszem rá, ugyanis a helyi Tanács VB. Titkára voltam, 

és 1972-ben a Levéltár arról értesítette a Tanácsot, hogy az arra vo-

natkozó okiratok szerint ebben az évben Tokod 7oo éves. A Tanács 

úgy döntött, hogy 1973-ban május l5. és június l5. közti időszakban 

sok érdekes rendezvénnyel és egy látványos felvonulással ünnepli 

meg a község az évfordulót. Erre a felvonulásra emlékszik ön is. 

Imre kedves, miben és mennyire segített a tanulás mellett szüleinek, 

és szívesen tette, vagy kényszerből? 

Szívesen segítettem a szőlőben, az állatok etetésében és egyéb mun-

kálatokban, nem kellett kényszeríteni. 

 

Mikor fejezte be az általános iskolát és folytatta a tanulást, vagy munkát 

vállalt? 

1974–ben fejeztem be a nyolcadik osztályt és folytattam a tanulást. Az 

Esztergomi Ipari Szakiskolában 1977-ben autószerelői képesítést szerez-

tem. Az Esztergomi székhelyű megyei Földhivatalnál gépkocsivezetői be-

osztásban dolgoztam, de egyéb rám bízott feladatokat is elláttam. Most 

pedig a kárpótlási jegyeken vásárolt földemet művelem. Többnyire búzát 

termelek értékesítésre. 

Mivel tölti ki a szabadidőt? 

Szerettem mindig az állatokkal foglalkozni, köztük galambokkal, lovakkal, 

sertésekkel. Lovaink már nincsenek, de tartunk sertést és baromfikat, van 

körülöttük mindig tennivaló. 

Úgy gondolom, minden ember életében fontos a barátság, vannak e Ön-

nek barátai, és kik ők? 

A legjobb barátaim Holdampf Sándor és Faragó Rudolf. 

Ma is és mindig a társadalom legkisebb sejtjei a családok.  Ön kivel és 

mikor alapította meg ezt a családot, akikkel – egy családtag kivételével 

– most itt együtt vagyunk? 

Dorogon egy discóban találkoztam Soós Margittal, megszerettük egy-

mást és összetartozásunkat megerősítettük, 198o-ban házasságot kötöt-

tünk. Hagyományos tokodi lakodalomban jártuk el a menyasszonytáncot. 

Margitka, kérlek most te folytasd tovább a történteket. Hol folytattátok 

közös életeteket? Mesélj magadról, származásodról, szüleidről, munkád-

ról, gyermekeitekről. De először azt áruld el, hogy miért szólítanak téged 

mindenhol Gittának? 

A Margitból lett a Gitta becenevem és én azt szeretem jobban.  A közös 

életünket apósomék családi házában a Kossuth Lajos utca 11-ben foly-

tattuk. Majd vettünk egy telket és azon l989-ben kezdtük el ennek a csa-

ládi házunknak az építését és 1992-ben fejeztük be. 

Dorogon születtem 1962-ben. Felmenőim Győr térségéből származnak. 

Édespám Soós Károly 1938-ban született és Tényő községhez tartozó ura-

sági birtokon Hollómajorban volt uradalmi kocsis.  Ők kilencen voltak test-

vérek. Édesanyám Mecséri Margit   Tényővel szomszédos községben So-

korópátkán született 1937-ben, és ők hatan voltak testvérek. Édesapám 

még legényként Ebszőnybányán vállalt munkát, bányász lett nyugdíjba 

meneteléig. Házasságkötésük után együtt laktak Ebszőnybányán.   Én vol-

tam az első gyermekük, majd született az öcsém, Károly. Szüleink 197o-

ben az üveggyári lakótelepen a Mikszáth Kálmán utcában családi házat 

építettek és oda költöztünk, Károly most is velük él. Anyukám kezdetben 

a háztartást vezette, majd az üveggyárban helyezkedett el, ott a csi-

szoldában, később a portán dolgozott, és onnan ment nyugdíjba is. 

Nagyapáim földművesek voltak, apai nagyanyám a háztartást vezette, 

anyai nagyanyám is egy ideig, majd pedig a Győri szövőgyár dolgozója 

lett.  Nagyon szerettem őket és azt a vidéket, majd minden nyarat ott töl-

töttem, később öcsémmel együtt.  

Az általános iskolát Ebszőnyben kezdtem, de Tokodaltárón fejeztem be 

1976-ban, mert Üveggyárban nem volt felső tagozat. Tovább tanultam 

Ipariskolában, mégpedig  műanyagfeldolgozó szakmát. A gyakorlati időt 

a Nyergesújfalui Viszkozában töltöttem el, és utána másfél évig még ott 

dolgoztam.  Azután meg a Tokodi nagyközségi óvodában, és ma is ott 

vagyok dajka. 

Mond Gitta, miért választottad ezt a foglalkozást a tanult szakmád helyett, 

mit jelent óvodában dajkának lenni?  

Mindig nagyon szerettem a gyermekeket, azért választottam ezt a mun-

kát a műanyagok helyett.  Itt az óvodában végül is a rám bízott gyerme-

kek édesanyját helyettesítem, valamelyest az ő szerepüket töltöm be. Há-

rom csoport van az óvodában, kis, közép és nagycsoport. Minden cso-

portban van két óvónő és egy dajka. Most a kiscsoportban vagyok, 21 

kisgyermek tartozik hozzám. Ha valamelyik nagyon vágyódik például az 

édesanyja után, akkor, hogy megnyugodjon dajkálom az édesanyja he-

lyett. Reggel én várom és fogadom őket és veszem át kisérőjüktől, és 

adom vissza délután a szüleiknek. A gyermekek nagyon kedvesek, szere-

tem őket, és örömmel tölt el, hogy mindig megtalálom velük a közös han-

got, és el tudjuk egymást fogadni, ebben jelentős szerepe van az egymás 

iránt érzett szimpátiának is. 

Szép foglalkozás dajkának lenni, szeretetet adni és kapni csupa öröm. 

Nagyon megörültél ugye, amikor már a saját gyermekedet dajkálhattad 

kedves férjeddel együtt. Mikor következett ez be? 

Az esküvőnk után egy évvel, 198o-ban. Akkor született Esztergomban első 

gyermekünk Hermina, aki elvégezte Tokodon kiváló eredménnyel az álta-

lános iskolát. Folytatta a tanulást Esztergomban a Dobó Gimnázium ter-

mészettudományi tagozatán és ott l999-ben jó eredménnyel érettségi-

zett. De nem vált meg a tankönyvektől, mert 2ooo-től a Szegedi Tudo-

mány Egyetem Természettudományi karán tanult, és biológusként szerzett 

diplomát 2oo5-ben. Ezt követően pedig 2oo9-ben a Szegedi Orvostudo-

mányi Egyetem Élettani Tanszékén doktorált. Ezután Miskolcon a Bey Zetál 

Kutató Központban dolgozott. 2013-tól Németországban kutató biológus-

ként dolgozik. Férje a nagysápi illetőségű Juhász Zsigmond vállalkozó. Egy 

gyermekük van a 4 éves Zente. Készülnek itthon letelepedni, Szomoron 

építenek családi házat, és Zente iskolakezdésére jönnek haza.  
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Herminát a tanuláson kivül mi érdekelte legjobban tudomásod szerint? 

Pici korától kezdve nagyon érdekelték az állatok, volt időszak amikor 

állatorvosnak készült. Most állatkísérletekben vesz részt az agykutatás 

terén, az állatok agyműködését vizsgálva. 

1983-ban fiunk született, és ő viszi tovább felmenőinek utónevét, mert 

a keresztségben az Imre nevet kapta. 

Érdekes, hogy a távollévő Herminát kislányként ismertem, Imrét pedig 

csak néhány éve ismerem. Most téged kérlek Imre, avass be engem 

és a kedves olvasókat életed fontos részleteibe, kezdve az első leve-

gővételnél. 

1983-ban születtem, és én már az új óvodába jártam. Óvónőim közül 

Faragó Ferencné és Bádi Gertrúd jut most eszembe, társaim közül töb-

bek között emlékszem Nagy Bernadettre, Pankotai Miklósra, Vígh Mári-

ára és Grant Gyöngyire.  Az óvoda után elvégeztem az általános isko-

lát l996-ban, és beiratkoztam az Esztergomi Szent István 6 osztályos Gim-

náziumba, ott 2oo2-ben érettségiztem. Nem hagytam abba a tanulást, 

folytattam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Államtudományi Karán, 

és jogász diplomát szereztem 2oo8–ban. Közigazgatási bíró vagyok, és 

a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma megbízott csoportve-

zetője. 

Nehéz, de nagyon szép dolog az em-

berek szolgálata, annak érde- kében 

az igazság útját járni. Szerintem egyéni-

ségedhez illő ez a foglalkozás. Ez az 

egyik oldalad Imre, de van egy másik 

is, ahol a valóságot, a szépséget és a 

szeretetet mutatod festményeid nézői-

nek. Úgy három évvel ezelőtt egy helyi 

amatőr festők kiállításán egy festmény 

nagyon megragadott, ott volt a festő 

neve: Robotka Imre. Egyik kiállító tár-

sadtól tudtam meg, hogy kik a szüleid 

és hol az otthonod. 

Azóta láttam több festményedet ugyancsak helyi kiállításokon. Azok 

nekem azt sugallták, hogy ez a fiatalember művésze az ecsetnek. Hogy 

kezdődött és folytatódott a szabadidőd ilyetén történő eltöltése? 

Óvodás koromban betegség miatt sokat voltam otthon, mert nem me-

hettem óvodába és hogy gyógyulásom alatt ne unatkozzak rajzolgat-

tam és megszerettem ezt a játékot. Az általános iskolában Bögös Ist-

vánné rajztanáromtól sokat tanultam és később a gimnáziumban Do-

mina Károlyné és Fazekasné Zászlósi Mária rajz és festészet tanáraimtól 

nagyon sokat kaptam. Egyetemi időszakomban el-el mentem a tokodi 

batik szakkörbe és kipróbáltam a batik technikát is. 2o13- ban pedig a 

Táti Kultúrotthonban működő Simon M. Veronika tanodájába kezdtem 

járni néhány tokodi „vasárnapi” festő társammal együtt /ott mindig va-

sárnap van a foglalkozás/ A tokodi Plébánián a festő önképző tábor-

ban Robotka Láazló amatőr festő a különböző festészeti technikákat 

mutatja be, és ezt sem hagytam ki. A grafikát sem hanyagoltam el, kü-

lönösen azóta amikor a Tokodról elszármazott Szepesi Zsuzsanna költő 

arra kért, hogy a versesköteteiben megjelenő verseit rajzzal illusztráljam, 

és ez 2o11-ben történt, és azóta nyolc kötetét illusztráltam. 

Azt olvastam valahol, hogy „Ha az ember művészettel foglalkozik sok-

kal több metafora áll rendelkezésére, sokkal több, és mélyebb fogal-

mat tud használni és összekapcsolni.” Hogy vélekedsz erről a megál-

lapításról? 

Egyetértek vele. 

Imre, volt e már önálló kiállításod, mi a sorsa festményeidnek, a külön-

böző festőművészeti irányzatok közül hova sorolod azokat és ki vagy 

kik a kedvenc festőművészeid? 

Volt önálló kiállításom Táton, a bíróságon a kúrián és a bíróképző Aka-

démián. Festményeimet részben elajándékozom, másrészt családi há-

zunkban, lakásomon, munkahelyemen a falra helyezem. Én autódi-

dakta módon tájképeket, csendéleteket festek, de modern képeket is, 

és speciális technikákat is használok. Általában hétvégeken és a nyári 

szabadságom alatt festek. A kedvenc festőművészem Nógrádi Antal 

tájképfestő, és szimbólumai és színvilága miatt Csontvári Kosztka Tiva-

dar. 

Van még valami Imre, amiről nem beszéltünk. Milyen szolgálataiddal 

segítetted, és teszed azt most is a tokodi Római Katolikus Egyházközsé-

get? És mi ösztönöz téged erre? 

A képviselő testület tagjaként segítem 2o1o-től kezdődően Egyházköz-

ségünket, szívesen segítek ünnepségeken, esetleges fogadásokon, fel-

olvasásban, a kandelláber gyertya és a kisebb gyertyák meggyújtásá-

ban, és amiben szükség van segítségemre.  A családi hagyomány ve-

zérel és az, hogy szeretek segíteni, ahol csak tudok. 

Ezidáig már bizonyos célokat elértél, milyen legfontosabbakat tűztél 

magad elé a jövőt illetően? És ápolod-e tovább a két oldalad – meg-

látásom szerinti – jó együttműködését, amely azt a nyugalmat ered-

ményezi benned, ami a környezetedre is jó hatással van? 

 

Szakmai oldalon tisztessé-

ges, magas szintű munka-

végzés alapján történő 

előbbre jutás a jövőbeni 

célom.  A másik oldalon 

pedig, az előre lépés a 

portré és az allegórikus táj-

kép festés felé. 

Visszatérve a kedves szü-

lőkre, akik felneveltetek 

két gyermeket, akik magát 

az életet befolyásoló élet-

pályát választották hivatá- 

suknak a biológia és a jogtudomány területén. Imre még pluszként 

művészi tehetségével érzelmi világunkra van jó hatással. Bizonyára 

büszkék vagytok rájuk, és mi valamennyien is legyünk azok. 

Ne feledjük, hogy közel a Karácsony, és most a várakozás időszaká-

ban vagyunk, képessé kell válnunk Isten szeretetének befogadására,  

annak tudatában, hogy a Fentről jövő Világosság képessé tesz rá. Egy 

költő Ügödi Ferenc versben kérdezi minnyájuktól, hogy: „Adventi 

csend van. Készül e mondd a szíved? Gyümölcsöt hoz e hited?” Tegyük 

hozzá azt is, hogy betartottuk-e a legfontosabbat, a szeretet parancso-

latot, úgy szeretjük e embertársainkat, mint önmagunkat?   Gitta, kér-

lek mondd el, hogy készültetek és készültök a családban Jézus szüle-

tésének ünneplésére? 

A Karácsony hangulatához felöltöztetjük a lakást, és a környezetét. A 

díszítéshez saját készítésű anyagot is felhasználunk. És a gyermekekkel 

együtt helyezzük el azokat. Szerettem mindig olyan hangulatot kialakí-

tani a lakásban, hogy teljes pompájában várjuk a karácsonyt, és ez 

beivódott a gyermekekbe is. Hangsúlyozottan mindig az volt és most is 

az a fontos, hogy mit adunk szeretetben. Az egyik karácsonyon fiamtól 

egy batikolt képet kaptam. Annyira szeretem, hogy minden karácsony-

kor kiteszem. Feldíszítjük a fát és elérkezünk a Szentestéhez, és együtt 

örülünk Jézus Krisztus megszületésének és egymásnak. Nem tudjuk, 

hogy az idén teljes lesz e a családunk, ez az este az éjféli misével feje-

ződik be. Karácsony első napja a szülőkkel való együttlét, látni, hogy jól 

érzik magukat, nagy dolgok ezek, a karácsony az év legszebb ünnepe 

és a szeretetről szól.  

Már csak egy kérdésem van. Mire alapoztátok az életeteket, és bol-

dogok vagytok-e?  

A szeretetre alapoztuk az éle-

tünket, és boldogok vagyunk. 

Megköszönöm, hogy fogadta-

tok, és bepillantást engedtetek 

életutatok eddigi szakaszába. 

Járjátok végig ilyen szeretet-

ben és békességben a még 

előttetek levő utatokat is. II. Já-

nos Pál pápa „Mosolyod” című 

verséből idézve köszönök el tő-

letek:  

 

…Mosolyod, mely szívből fakad, 

Aranyozza be arcodat! 

Mosolyod. Nyugalom a megfáradottaknak! 

Bátorság a csüggedőknek! 

Vigasztalás a szomorkodóknak! 

Mosolyod értékes, nagyon nagy jó! 

De semmiért meg nem vásárolható! 

Kölcsönözni nem lehet ellopni sem! 

Mert csak abban a percben van értéke, 

Amelyben arcodon megjelen! 

És ha ezután, olyannal találkozol 

Aki nem sugározza a várt mosolyt, 

Légy nagylelkű, és a magadét add, 

Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra, 

Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja!” 

 

Tokod, 2o2o. december   

Soós Rezsőné 

 

Helyesbítés 
 

A Kopogtató 5. számában a Portré ecset nélkül című életút-

ban, 7. oldal 1. bekezdésének utolsó mondata helyesen: 

Évának két gyermeke van, Ákos, aki rendőrtiszt, és Krisztina, 

aki vendéglátásban dolgozik. Ákos pici gyermeke Menci néni 

6. dédunokája. 

Soós Rezsőné 
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         Községünk életéből 

 

  

Világító adventi naptár  

2020-ban is! 
 

2020 decemberében is esténként újabb tokodi ablakok kerül- 

nek kivilágításra, a Világító Adventi naptár játék keretében. 

Figyeljék minden nap a felhívást! www.facebook.com/csakatokod 
 

 

Szeretettel köszöntjük Tokod  

legidősebb (90 év feletti) pedagó-

gusait: Csipke Jánosné Joli nénit, 

Rados Lászlóné Juci nénit! 
 

Nevüket olvasó tanítványok, kollégák előtt megjelenik felejt-

hetetlen alakjuk.  

Joli néni  

 Kedves, mosolygós, türelmes, igazi 1-2 osztályos tanító néni. 

Az írástanítás kiváló pedagógusa. Büszkén mutatott egy 

megőrzött kincset, 2. osztályos (benti dolgozat) írásfüzetet. 

Pedagógus éveit - 41 év - a mi Öreg iskolánkban töltötte, a 

hátsó, kis vizes teremben. Üveggyárból a faluba költözött a 

férjéhez. Itt élt 90 éves koráig, most Komárnóban él Jolika 

(pedagógus) lányánál. 

Juci néni  

 Lelkes tornatanár. Mostoha körülmények között, a salakos, 

sáros udvaron, jó időben a focipályára baktatva, téli, esős 

időben a folyosókon, előtérben tartott órákon kitartóan szol-

gálta az egészséges életmódra, mozgásra nevelést. „Jucika 

drága, hogy tudunk ilyen dübörgésben Ady verset elemezni 

(Géza bácsi)? Így a „tigris-ugrás” kiiktatódott az óratervből. 

Lelkesedése most szárnyalhatna, nem tornateremben, ha-

nem a sportcsarnokban. Tokodon tanított 38 évet. Eszter-

gomban élt a fiával, most a táti Idősek otthonában él elfo-

gadható egészségben. 

Huber Andrásné 

Anci tanár néni 

 

 

Tokod SE hírek 
 

Megyei labdarúgó szövetség még márciusban lezártnak tekintette a 

korona-vírus miatt a bajnokságokat, így végeredmények nélkül, de ősz-

szel lejátszott kitűnő, és remekül sikerült helyezésünk alapján 2020-21 

bajnokságot megye II osztályában kezdhettük el. Sajnos felkészülési 

mérkőzésekbe is beleszólt a járvány, így aztán kevesebb edzőmérkő-

zést sikerült lekötni, de ezt edzőink megoldották. A hosszúra sikerült szü-

netben sikerült a hazai, valamint a vendégcsapat öltözőit átalakítani, 

és a tusolók újjáépítését, így kulturált körülmények között tudnak tisztál-

kodni a játékosok. Augusztus közepén a szurkolóink nagy örömére, el-

kezdődött a labdarúgó bajnokság, rögtön az első fordulóban, örök ri-

válisunk, Bajót csapatával kezdtünk, ami nem a legjobban sikerült, 3:0-

ás vereséget szenvedtünk Bajóton. A következő fordulóban szebb idő-

ket is megélt Ács csapatát sikerült 4:1 arányban felülmúlni. Majd ezek 

után egy nem várt rossz sorozat indult el a csapatnál, elsőként Mocsa 

csapata nyert 3:2-re hazai pályán, majd következett a nagyon várt 

szomszéd vár rangadó, Tokod-Tát csapata közt, amit lelkesebb és kö-

zönségük biztatására 2:0-ra megnyertek. Következő fordulóban egy 

csúnya vereségbe szaladt bele csapatunk 7:0 arányban kaptunk ki Kis-

béren, ami egy kicsit letörte a csapatot. Gondoltuk majd ezek után ki-

lábalunk a mély gödörből, de sajnos újabb vereséggel kellett számolni, 

mégpedig Süttőn 4:1 arányban. Következő fordulóban szintén nem a 

legjobb eredménnyel érkeztek Tokodra, de ők jobban akarták a győ-

zelmet, így újra vereséget szenvedtünk 3:1 arányban Pilismarót csapa-

tától. Majd a nyolcadik forduló hozott egy kis vigaszt csapatunknak. 

2:2-t ért el Ászáron és felcsillant a remény, talán valami elindult és így 

szurkolóink is kezdtek reménykedni. Ezek után beindult a csapatunk, 

egymás után sorra nyerte mérkőzéseit. Először Gyermely csapatát sike-

rült 7:1-es arányban legyőzni, majd régen a megye I osztályban talál-

koztunk Kocs csapatával, ahol 4:2 arányban sima győzelmet arattunk. 

Talán egyik legizgalmasabb fordulójához érkezett Ete csapata, amit ki-

lenc emberrel sikerült 4:3 arányban felülmúlnia csapatunknak, amit ke-

vés de lelkes közönségünk nagy ovációval és tapssal jutalmazott. Ezek 

után már nagyobb önbizalommal és lelkesedéssel indultak Piliscsévre, 

ahol könnyed játékkal sikerült 4:1-es győzelmet kivívni. Elérkezett a várt 

13. forduló, melyben szintén szomszédvár, Csolnok csapata látogatott 

Tokodra, amit mindkét szurkoló tábor már nagyon várt. Az őszi bajnok-

ság talán egyik legjobb mérkőzésén, amire még a szurkolóink sem szá-

moltak idáig. Kitűnő helyen és jó labdarúgókból álló Csolnok sima 7:2-

es vereséggel távozott. A mérkőzés végén lelkesen ünnepelték a csa-

patot szurkolóink, de a Csolnoki szurkolók is elismerték csapatunk kitűnő 

játékát. Megyei labdarúgó szövetség az utolsó két fordulót rábízta a 

csapatokra, ha akarja lejátszhatja a mérkőzéseit zárt kapuk mögött, de 

Császár és Bana csapata nem élt a felkínált lehetőséggel, így majd a 

szövetség dönt az elmaradt mérkőzések lejátszásáról. Összevetve az 

őszi bajnokságot, nem is a legjobb, de nem is a legrosszabb szerepléssel 

zárta a felnőtt csapatunk. Ifi csapatunkról szeretnék egy pár mérkőzést 

megemlíteni, a bajnokságban elsőként Csolnok-Tokod mérkőzést, ami 

mindjárt az első fordulóban indult Tokod 3:1-es győzelmével, amit há-

rom győzelem követett, Bajna, Felsőgalla, ezek után a harmadik, egy 

nagyarányú 9:1-es győzelem Szárliget ellen. Majd Piliscsév csapatával 

3:3-as döntetlent értek el. Pilismarót csapatát hazai pályán 2:1 arány-

ban sikerült megnyerni. Az első vereséget Sárisáp csapatától 5:2 arány-

ban szenvedtük el. Ezek után a Ferencesek csapata látogatott To-

kodra, a két kitűnő csapat nem bírt egymással, és így szintén 3:3-as dön-

tetlennel zárult a mérkőzés. Tizedik fordulóban Gyermely csapata fel-

cserélt mérkőzésen, Tokodon játszotta le, 7:3-as vereséggel távozott. 

Majd az őszi utolsó fordulóval Tát ellen 3:3-al zárt csapatunk. Előreho-

zott tavaszi fordulóból Csolnok csapatával szintén 3:3-as végered-

mény. Majd még egy tavaszi előrehozott mérkőzés maradt, amit Bajna 

ellen kellett volna lejátszani, de a korona-vírus miatt Bajna visszamon-

dott. Így ifjúsági csapatunk is egy szép eredménnyel zárta a 2020-as 

évet. Utánpótlásról egy pár mondatban csak annyit, hogy ezek a fia-

talok még csak most tanulják a labdarúgás csínyját-bínyját, idővel 

majd ők is fogják öregbíteni Tokod labdarúgását. Legvégén szeretnénk 

megköszönni minden csapat edzőjének, csapatnak, kiszolgáló sze-

mélyzetnek lelkes odaadó munkájukat, megköszönjük szurkolóink lelkes 

bíztatását. Külön köszönjük a pártolók támogatását, szponzoraink segít-

ségét, nem utolsó sorban Tokod önkormányzat egész évi anyagi, és két-

kezi munkájukat. Kívánunk kellemes karácsonyt, boldog újévet, találko-

zunk tavasszal, ha a korona-vírus nem fenyegeti kis falunkat.   

Hajrá Tokod!  

Tarcsai László 

Jakó 

 

Bányász emlékszoba készül 
 

A tokodi öreg iskolában Bányász Emlékszobát szeretnénk lét-

rehozni. Ezért kérjük a lakosságot, hogyha van esetleg vala-

kinek a bányászviselethez bármilyen kelléke, és megválna 

tőle kérjük jelentkezzen Takács Rita könyvtárosnál a 

06/30/346-1512-os telefonszámon. 

Keresett tárgyak: 

Bányász munkásruha 

kobak 

lámpa 

öv 

csizma 

kulacs 

egyéb bányászkellékek 

Köszönjük szépen a segítséget! 

Takács Rita 
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Évértékelés - 2020 
 

Évértékelő-interjú Bánhidi László polgármesterrel az év legna-

gyobb eredményeiről, csendrendeletről, az új ATM-ről, az üveg-

gyári csatornázás utómunkálatairól és még sok másról. 

Az év elején sokkolta az önkormányzatiságot és az egész orszá-

got a koronavírus járvány. Ez a sokk az óta is kitart. Hogy értékeli 

utólag a helyi védekezést? 

Az első hullámban én azt gondolom, hogy a lakosság kellőkép-

pen fegyelmezett volt és kellőképpen össze is tudtunk fogni, hi-

szen több civilszervezet és az óvodai dolgozók is segítették a 

maszkok készítését. Azt gondolom, hogy nagyon jól működött az 

idős lakosság ellátása is, hiszen Kindáné Győri Márta, Takács Rita, 

illetve Ollé Istvánné Nusi nap, mint nap ment bevásárolni az idős 

lakosoknak, akik ezt igényelték. A következő hullámban beveze-

tendő intézkedések még kialakulóban vannak. 

Az első hullám során az állam eszközölt egy megszorítás-csoma-

got az önkormányzatokat illetően. Tokodot ez mennyire érintette? 

Voltak-e olyan programok, amelyek az elvonás miatt nem való-

sultak meg? Történetek leépítések? Milyen következmények vol-

tak helyben? 

Ilyen értelemben nem volt semmilyen negatív következmény. A 

rendezvényeket azért halasztottuk el vagy azért nem tartottuk 

meg, mert veszélyesnek, illetve felelőtlenségnek tartottuk volna, 

hogy jelen helyzetben eseményeket szervezzünk. Amiben a mi 

hozzájárulásunk megnyilvánul az állam felé, az a gépjárműadó. 

Annak a 40%-a az, ami megillette az önkormányzatokat a 100%-

ból. Jelenleg ezt a 40%-ot is be kell fizetnünk az állam felé, amely 

településünk esetében körülbelül 15 millió forint.  

Mikorra várható a csendrendelet hatályba lépése és miben me-

rül majd ki?  

Szerettünk volna még az idei évben egy olyan csendrendeletet 

kidolgozni, amivel a teljes képviselőtestület egyet tud érteni, azon-

ban az újabb veszélyhelyzet elrendelése polgármesteri hatás-

körbe utalja a testületi jogok gyakorlását, de nem szeretnék egy 

személyben rendeletet alkotni pláne egy ilyen kényes témában, 

ezért tolódik a rendelet kidolgozása a veszélyhelyzet lejártát kö-

vető időszakra. Azonban nem látom értelmét, hogy túl szigorúvá 

tegyük, hiszen falun élünk. Azt gondolom, hogy itt a normális élet-

vitel vele járója, hogy füvet nyírunk, illetve, hogy a kerteket 

rendbe tartjuk. Nyilván ezek a munkálatok a felgyorsult világban 

sajnos áttolódnak hétvégére is, hiszen folyamatos, illetve váltott 

műszakokban dolgoznak emberek. Viszont azt szeretném, hogy a 

vasárnapok és az ünnepnapok meg legyen azzal tisztelve, hogy 

mindenkinek a pihenéshez való jogát biztosítsuk. Tehát ez a ren-

delet inkább a vasárnapokra és az ünnepnapokra fog kiéleződni 

úgy gondolom. 

Az idei év bizonyos szempontból nem volt túl eredményes, hiszen 

több bolt bezárt, megszűnt a takarék, illetve az üveggyári iskola. 

Ez mennyire rossz ómen a falura nézve?  

Nyilván a lakosság megítélésében ez egy negatív jelző felénk-fe-

lém. Viszont azt tudni kell, hogy sem az iskolabezáráshoz, sem a 

takarék bezáráshoz, illetve például a gazdabolt bezáráshoz sincs 

köze az önkormányzatnak. Az iskolát a területileg illetékes tanker-

ület üzemelteti, és ők döntöttek úgy, hogy bezárják az üveggyári 

tagintézményt, hiszen nem volt gazdaságos az üzemeltetése, il-

letve nem volt megfelelő létszámú új beiratkozó, tehát elsőosztá-

lyos tanuló. Éppen ezért a diákokat inkább autóbusszal átszállítják 

ide, a Béke utcai telephelyükre.  

Mikorra várható új ATM? 

Reményeim szerint az önkormányzatnak a K&H Bankkal sikerül 

megegyeznie. Ők voltak már helyszíni szemlét tartani, hogy helyi-

leg hova lehetne elhelyezni az automatát. Azonban egy összetett 

engedélyezési eljáráson kell ezt végig vinniük a vezetőség felé. 

Amennyiben rábólintanak kérelmünkre, úgy az ő tájékoztatásuk 

alapján még az idei évben elhelyezésre kerülhet egy automata 

az önkormányzat homlokzatán, azonban mivel már december 

van, minden bizonnyal ez át fog tolódni a jövő évre. 

 

Üveggyárban idén kétségkívül a legnagyobb beruházás a 

csatornázás volt, és ennek az utómunkái még nem zárultak 

le teljesen. Mikorra valósul ez meg teljesen? 

A zöld felületeket, tehát a fákat csak tavasszal fogják pó-

tolni. Egyébként az úthelyreállítások, illetve az egyéb bejárók 

és járdák javítása már befejeződött, valamint megtörtént a 

csatornahálózat műszaki átadása is. 

Miket tart az év legnagyobb sikereinek? 

A pályázatokat emelném ki elsődlegesen, illetve van több 

olyan beruházás, amely már le is zárult. Itt említhetjük a te-

mető útjának a felújítását. Üveggyárban az Erkel Ferenc 

utca teljes szakaszának felújítását. A Laposi út új aszfaltréte-

get kapott a teljes hosszában, illetve mart aszfalttal sikerült 

por mentesíteni a Mikszáth Kálmán, Diófa utcákat, illetve a 

Nyírfaközt és a Szőlőközt, valamint a Géza utcát és a Patak-

sort is. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Üveggyár-településré-

szen minden utca por mentesítve van. Ezen felül nagy ered-

ménynek tartom, hogy a fogászat épületét teljes mértékben 

sikerült felújítanunk, mind kívülről, mind belülről. Azt gondo-

lom, hogy a kornak megfelelő, modern épületről beszélhe-

tünk. Sikerült közterület karbantartására szolgáló eszközöket 

beszereznünk. Értek ez alatt egy traktort, egy pótkocsit, hó-

tolólapot, sószórót, illetve egy padkakaszát. Jövő évre is van-

nak terveink. Ilyen például az orvosi rendelőinknek a felújí-

tása és a védőnői szolgálat felújítása. 

Oláh Szabolcs 

 
FELHÍVÁS! 

 

 

 

 

 

TOKOD Nagyközség 

Önkormányzata 

tájékoztatja a Tisztelt 

Lakosságot, hogy 

 

 

 

 

 

TOKOD Nagyközség Településrendezési Eszközeinek 

– Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának 

és Szabályozási Tervének – 

több részterületre szóló módosítása elindult. 

 

Az előzetes partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus 

úton történik.* 

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól szá-

mítva 15 napig* 

Bánhidi László polgármester úrnak címezve, írásban, az 

alábbi elektronikus címen tehetik meg: 

 

Bánhidi László polgármester úr részére 

E-mail cím: muszak@tokod.hu 

Levelezési cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53. 

 

Segítő közreműködésüket megköszönve: 

Bánhidi László polgármester 

 

*A 2020. évi LVIII. törvény - a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készült-

ségről - 165. § (2) bekezdés alapján. 

 

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza 

szerinti, Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-

tének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (III. 

31.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg/. 

 

mailto:muszak@tokod.hu
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         Községünk életéből 

 

Anyakönyvi hírek 
 
SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJEIT: 

- Radovics Döme 

- Kecskeméti Léda 

- Kovács-Goda István 

- Torba Nina Natália 

- Csernik Inez 

- Kondor Bence Máté 

- Turi Zalán Mátyás 

- Kiss Fernanda 

- Német Jonatán Immánuel 

- Schubert Noel 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- György Lajos     94 éves 

- Bak Györgyné (Nyiri Mária)   84 éves 

- György Sándorné (Dékai Jolán)   85 éves 

- Farkas Ervin     65 éves 

- Bakó József     72 éves 

- Csáki János     66 éves 

- Vadász Vincéné (György Elza)   79 éves 

- Hétvári Egonné (Kövesdi Ilona Franciska)  88 éves 

- Madlena Imre     66 éves 

- Zombori László     70 éves 

- Hazafi Béláné (Horváth Katalin)   90 éves 

- Kovács Tiborné (Magyar Anna)   64 éves 
  

 

 

Nagyapó szánkója 
 

   Nagyapó igazi tréfamester volt. Minden alkalmat megragadott, hogy viccelődhessen a barátaival, 

ismerőseivel, ilyenkor kerültek elő a régi történetek, amelyek sokadszori mesélés után is megnevettették 

a hallgatóságát. A legbizarabb, legpajzánabb történetet is komolyan adta elő, de komiszul hunyorgott, 

vagy kacsintgatott közben, mert mindenkinek tudnia kellett: itt most valami huncutság készülődik. De 

leginkább a gyerekekkel szeretett mókázni, hiszen lélekben ő is egy nagy gyerek maradt egész életé-

ben. A legkisebb unokái minden szavát elhitték, biztosak voltak benne, hogy a vicces kifejezések, mint 

a „nyebabri nyeszkúpis”, a „dzsolfész” vagy a „kágyilló” valójában varázsigék, és valamikor igazi csodát 

idéznek majd elő. Hogy mit jelent a közös bütykölés közben elhangzott „gebraster”, „csimaszolás” és 

„gányolás”, sosem derült ki. Nagyot kacarásztak együtt, amikor a „szőcs-mőcs-titipingi-nánifáni-pa-

csandi” mondóka végén nagyapó a hatalmas kérges tenyerével megpaskolta az orrukat. Ez aztán 

fergeteges birkózást idézett elő, aminek végén mindig az unokák győztek földre terítve a majd kétméteres nagypapát. Ahogy nőttek az unokák, 

lassan elmaradoztak a hancúrozások, főleg, hogy nagyapónak már nem ment olyan könnyen leguggolni és felállni. A kamaszok meg egy vállrán-

dítással elintézték nagyapó mókáit, de az sem volt ritka, hogy orruk alatt „Papa, ne égess már!” szavakat mormolták. 

Az viszont nem tűnt tréfának, amikor az egyik ősz végi napon nagyapó elhatározta, szánkót épít az unokáinak. Különben is rengeteg dologhoz értett, 

mindent megjavított, ha kellett; anyag akadt a ház körül, ideje is volt bőven. 

-   Így legalább többet lesznek a levegőn. Úgyis állandóan azokat a kütyüket nyomkodják! – gondolta. 

- Minek vesződsz vele, papa?Lehet szánkót kapni a teszkóban – mondták a gyerekei. 

- Ez rendes szánkó lesz. Egyéni. Nem olyan tömegvacak – nagyapó munkához látott. 

- De hát évek óta nem esett igazi hó! – próbálkoztak az unokák is. 

- Az idén esni fog – döntötte el nagypapa egyre elszántabban. Karácsonyra szánta a szánkót, ajándéknak.  

   Először a talpakat készítette el, szögvasból. Ehhez kért segítséget az unokaöccsétől, aki értett a díszkovácsoláshoz, és így a felszerelései között a 

hajlításhoz szükséges eszközök is voltak. A legkisebb unokák félelemmel teli csodálattal bámulták a tűzijátékot, amit a vasdarabok összehegesztése-

kor a fémek egymáshoz szelidítése okozott. Biztosak voltak benne, hogy nagyapó valamit varázsol éppen. Ahogyan a szikracsillagok körbefonták 

alakját, pont úgy nézett ki, mint egy varázsló a mesében, bár a nagyobbak képzeletében inkább egy sci-fi hőshöz hasonlított, ahogyan a védő-

maszkot maga előtt tartotta. Munka közben nagyapó sokszor fölnézett az égre, fürkészve, jönnek-e már a hófelhők. Hát nem jöttek.  

   Közben a szántalpakra kerültek az ülés tartói. Az ülőrészt falécekből vágta, csiszolta. Most meg a faforgácsok röpködtek körülötte, nagyapó vidá-

man fütyörészett közben. „Az idén esni fog” – ismételgette magában. „Különben minek a szánkó?” A lécek pontosan illeszkedtek egymás mellett, 

az ülés hátsó részére T alakú támasztékot erősített, hogy a legkisebb, ötéves unokát egyedül is lehessen húzni. Egyébként hárman kényelmesen 

elfértek rajta. Már csak lakkozni kellett, valamint keresni egy jó erős kötelet, ami elbírja a csemetéket. 

   Lakkozás közben fél szemmel bámulta az eget: „Na, mi lesz már?” Viszont sem a meteorológusok, se a felhők, se a fájós térde nem jósolt időjárás-

változást. Még a vadludak is északnyugat felé tartottak. Hetek óta szép, napos, langyos idő volt. Kicsit alábbhagyott a tréfálkozó kedve, ahogy már 

csak napok maradtak karácsonyig, de hónak nyoma sem volt. 

   A lakkozás szépen megszáradt, a húzókötél a helyére került, még kispárnát is kerített, nehogy az unokák fölfázzanak. Mindennel elkészült hát, hogy 

szeretett unokáit a tiszta levegőn tudja, hogy örömet szerezzen nekik a saját készítésű ajándékkal. A szánkó csodaszép lett. Nagyapó minden tőle 

telhetőt megtett. Ahogy ült a présházban, nézte a mesterművet, amit már csak be kellett vinni a karácsonyfa alá a többi ajándék közé, öszeszorult 

a szíve. Erős, dolgos kezeivel végigsimította, dédelgette még egy kicsit. Majd nagyot sóhajtott, a hóna alá fogta, és bevitte a szobába a fa alá. Ott 

a helye. Holnap karácsony. 

   Este sokáig forgolódott, nem tudott elaludni. Nem bírta megszokni az ágyat, így egyedül. Pedig a mama már évek óta nem aludt mellette. „Bizony 

mama, csináltam egy szánkót az unokáknak – fohászkodott az angyalok közé költözött feleségéhez - , de nem tudják majd használni. Nem esett a 

hó. Te olyan ügyes voltál, mindig mindent megoldottál. A nők annyi mindenhez értenek. Nem tudnál most is intézkedni? Kérlek, segíts!” Nagyapó 

még utoljára kinézett a reménytelenül szürke éjszakába, majd hosszas helyezkedés után, sóhajok között aludt el. 

   Valamivel később, minden időjárási megfigyelő legnagyobb csodálatára kis pelyhekben elkezdett szállingózni a hó. Majd az egyre nagyobb 

hópelyhek jókedvű, tréfás táncba kezdtek a lámpafényben. S ez a csillogó, sűrű fehér varázslat elbájolta a kis falut egészen reggelig. 

Farszki Tiborné 


