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Zelk Zoltán 

 

Hóvirág 

 
 

Tél eleje, tél közepe: 

havas a hegyek teteje, 

sehol egy árva virág - 

zúzmarás a fán az ág. 

Ám télúton egy reggelen, 

csoda történik a hegyen: 

kibújik a hóvirág, 

s megrezzen a fán az ág. 

Öröm rezzen ágról ágra: 

itt a tavasz nemsokára, 

kizöldülnek mind a fák - 

Isten hozott, hóvirág! 

 

Polgármesteri eseménynapló 
 

 

Január 4-én hétfőn megkezdődött a 2021-es év önkormányzatunk szá-

mára is, szerencsére teljes létszámmal és mindenki egészségesen érke-

zett.  

Január 8-án pénteken Tokod-Üveggyárban található iskola épületének 

hasznosítása céljából a Magyar Nemzeti Múzeum képviseletében dr. 

Vida István tett személyes látogatást az ingatlanban. A találkozón az Ön-

kormányzat részéről jelen volt Garaguly Tibor jegyző, Pétervári József és 

Horváth Gergely műszakis kollégák, Czirkelbach Olga alpolgármester 

asszony és Horváth Mihály képviselőtársam, akinek közbenjárásával jö-

hetett létre ez a találkozó.  

Január 9-én szombaton egy kedves és egyben megtisztelő meghívás-

nak tehettem eleget, ugyanis Simon László és Szűcs Piroska napra pon-

tosan 50 éve házasságot kötöttek és fogadalmukat máig megtartották. 

Ebből az ünnepi alkalomból megerősítették a fogadalmukat a szűk csa-

lád és Faragó Ferencné anyakönyvvezető kolléganőm előtt. Ezúton kö-

szönöm szépen a meghívást, igazán megható volt részt venni az esemé-

nyen és azt gondolom követendő példaként szolgálhat mindnyájunk-

nak, hiszen nem mindennapi tiszteletről és kitartásról tettek tanúbizony-

ságot.  

Január 11-én személyes egyeztetés keretében átbeszéltük a Tempo-

Consulting Kft. ügyvezetőjével Juhász Bálint Úrral a 2021-es évre tervezett 

fejlesztéseinkhez kapcsolódó pályázati lehetőségeket. Sajnos nem látom 

egyelőre túl pozitívan a jövőképet, de lehetőségeinkhez képest igyek-

szünk mindent megtenni és minél többet kihozni a pályázatok terén.  

Január 21-én Kajtor László a Gégol Kft. ügyvezetője látogatott el hozzánk 

a hivatalba a meghosszabbítandó engedélyük kapcsán.  

Január 27-én helyszíni bejárás keretében tekintettük meg újra az 

Ebszőnybányán a felső Vájár úton található „hűtő temető” elhelyezke-

dését és megközelíthetőségét a Farkas-transz Kft. képviselőjével Pap Ta-

más Úrral. A megbeszélést követően benyújtottuk írásos kérelmünket a 

pályázati módosítására a Belügyminisztérium felé, ugyanis jelen időjárási 

körülmények között nem tudjuk megközelíteni az érintett területet, ezál-

tal képtelenség az előírt határidőt tartania az Önkormányzatnak. 

Február 4-én kezdetét vette a Lukácsi Máté Mű-

velődési Ház tisztasági festése, mielőtt felkerülnek 

az új függönyök és árnyékolók. A munkálatokat 

Nagy László végzi, településünk vállalkozója. Ha-

talmas köszönetemet fejezem ki, hiszen a munkát 

térítésmentesen végzi, ezzel is segítve községün-

ket. 

Február 11-én dr. Oláh András doktor Úrral egyez-

tettünk, hiszen 2 héten belül megkezdődik a falu-

ban található orvosi rendelő felújítása. A rendelés 

helyéül szolgáló lehetséges alternatív megoldáso-

kat, ingatlanokat beszéltük át és próbáltuk a le-

hető legjobb helyszínt megtalálni a zavartalan 

egészségügyi ellátás biztosítására. 
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TÁJÉKOZTATÁS 
 

Tisztelt Gépjármű tulajdonosok! 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2021. 01.01-

től az alábbiakkal módosult: 

 

9. §44 (1) A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági fel-

adatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el. 

(2) Amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adó-

tételt meghaladja, és a közúti közlekedési nyilvántartásban 

újabb, a 2. § (1) bekezdése szerinti adóalany nem szerepel, az 

állami adó- és vámhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek 

a forgalomból való kivonását. 

9/A. §45 Az állami adó- és vámhatóságnak nem kell határo-

zatot hoznia, ha az adóalany az adóévben – az 5. § valamely 

rendelkezése alapján – mentes az adó alól. Az állami adó- és 

vámhatóság az adóévi adómentesség tényét a nyilvántartásá-

ban rögzíti. 

19/C. §139 (1) Az egyes adótörvények módosításáról szóló 

2020. évi CXVIII. törvénnyel megállapított 9. § (1) bekezdést a 

2020. december 31-ét követő időszakra eső gépjárműadó-kö-

telezettségre kell alkalmazni. 

(2) A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjármű-

adó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a 

2020. december 31-én hatályos 9. § alapján illetékes és az adó-

zás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-én 

hatályos 141. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező 

önkormányzati adóhatóság látja el. 

(3) A 2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-

adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormány-

zati adóhatóság a 2020. december 31-én hatályos 9. § (4) be-

kezdés alapján eljárhat. 

 

Amennyiben adóügyével kapcsolatban segítségre van szük-

sége szívesen állunk a rendelkezésükre telefonon vagy ügyfél-

fogadási időben a hivatal adóirodájában. 

 

Körmendy Judit       Garaguly Tibor 

adóügyi ügyintéző                       jegyző 

 

Köszönetnyilvánítás 

2020 karácsonyán a Polgármesteri Hivatal előtti Betlehemhez 

új díszítő vászon készült, amelyet Balogh-Farszki Judit és Farszki 

Éva festettek. Köszönjük munkájukat! 

 

2020 adventi időszakában Tokodon összesen 53 tokodi ablak-

ban gyúltak fel a világító adventi naptár fényei, ezt köszönjük 

a résztvevőknek! Az előző évi tokodi világító adventi naptár 

szervezését és az adventi dekorációkat Szabó Renátának kö-

szönjük! 

Nyertes pályázat az  

ebszőnybányai hulladéklerakó  

felszámolására 

 
A Belügyminisztérium, 

mint Támogató az ille-

gális hulladéklerakók 

felszámolása érdeké-

ben a „Tisztítsuk meg 

az Országot!” projekt 

keretében pályázati 

felhívást tett közzé a 

települési önkormány-

zatok számára. Kör-

nyezetünk meg-

óvása, egészséges 

életmódunk  

megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempont-

ból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta ta-

laj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek 

csökkentése. 

Önkormányzatunk is nyújtott be pályázatot fenti projekt ke-

retében, melynek eredményeképp sikeresen el nyertünk 

3.952.500,-Ft vissza nem térítendő támogatást.  

Minden érintettnek köszönöm a közreműködését a pályá-

zat előkészítésében és lebonyolításában.  

Tisztelettel  

Bánhidi László 

polgármester 

 

Közműszolgáltatók elérhetőségei  

hibabejelentés esetére 

 
• Ivóvízszolgáltatás – ÉDV Zrt. Hibabejelentés  

Telefon: 0680 426 426  

E-mail: tatabanya.diszpecser@edvrt.hu  

Honlap: www.edv.hu/hibajelentes/ 

• Áramszolgáltatás – E.ON Hibabejelentés  

Telefon: 0680 533 533  

E-mail: araminfo@eon.hu; aramhalozat@eon.hu 

Honlap: www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetos-

egek.html 

• Gázszolgáltatás – MVM Csoport Hibabejelentés 

Telefon: 0630 474 9999  

E-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu  

Honlap: www.mvm.hu/kapcsolat 

• Internet, TV szolgáltatás – Telekom Hibabejelentés 

Telefon: 1414  

E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu  

Honlap: www.telekom.hu 

• Internet, TV szolgáltatás – DIGI Hibabejelentés 

Telefon: 1272  

E-mail: hibabejelento@digikabel.hu  

Honlap: www.digi.hu/informacio/kapcsolat 

 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15676.392126#foot44
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15676.392126#foot45
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=15676.392126#foot139
mailto:tatabanya.diszpecser@edvrt.hu
http://www.edv.hu/hibajelentes/
mailto:araminfo@eon.hu
mailto:aramhalozat@eon.hu
http://www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetosegek.html
http://www.eon.hu/hu/lakossagi/elerhetosegek.html
mailto:ugyfelszolgalat@mvm.hu
http://www.mvm.hu/kapcsolat
mailto:ugyfelszolgalat@telekom.hu
http://www.telekom.hu/
mailto:hibabejelento@digikabel.hu
http://www.digi.hu/informacio/kapcsolat
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Háziorvosi rendelés változás! 
 

Tisztelt Tokodiak! 

 

2021 márciusában kezdetét veszi a Kossuth Lajos utca 83-as 

szám alatt található orvosi rendelőnek a felújítása. Közös ér-

dekünk, hogy a mai kornak megfelelő körülmények között 

láthassa el a település orvosa azokat a lakosokat, akik 

igénybe kényszerülnek venni az egészségügyi szolgáltatást.  

A rendelési idő és helyszín az alábbiak szerint alakul, előrelát-

hatólag március elejétől legkésőbb június 30-ig: 

Hétfő, Szerda, Péntek: 

- Helyszín: 2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31. 

- Rendelési idő: 08:00-tól 10:00-ig rendelés,   

adminisztráció-receptírás 

Kedd, Csütörtök: 

- Helyszín: 2531 Tokod, Rákóczi Ferenc utca 2. (Liga épülete) 

- Rendelési idő: 12:00-től 14:00-ig adminisztráció-receptírás  

                            14:00-tól 16:00-ig rendelés  

 

Természetesen ebben az időszakban a településünk lakosai 

a tokodaltárói rendelést is igénybe vehetik. 

Tisztelettel kérem az Önök türelmét és megértését az elkövet-

kezendő időszakra. 

 

Tisztelettel 

Bánhidi László 

Magyar Parasport Napja 
 

 

Tisztelt Tokodiak! 

A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén ne-

gyedik alkalommal ünnepelhetjük meg a Magyar Parasport 

Napját február 22-én. 

A Magyar Paralimpiai Bizottság mottója így hangzik: „Fogyaté-

kosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!” 

Azt gondolom ez napjainkban is ugyanúgy aktuális, sőt ebben 

a mindenki számára kihívásokkal teli helyzetben még jobban 

az együttérzésre és tiszteletre ösztönöz minket a parasportolók 

kitartása, a helytállásuk pedig még inkább követendő példát 

jelenthet mindannyiunk számára.  

A Magyar Parasport Napja al-

kalmából kívánok jó egészsé-

get és természetesen további 

sportsikereket Virágos Kis  

Lajos tokodi polgártársunk-

nak, kiváló kerekesszékes 

dartsozónknak, aki 2020-ban 

hazánkat képviselhette a pa-

radarts-világbajnokságon. 

 

 

Tisztelettel, 

Bánhidi László 

 

A Pince Tévé Híradójában búcsúzott Farsang Ferkó 

A korábbi években megszokott 

rendezvény alternatívájaként ké-

szítettük civil-baráti összefogással 

a 2021-es tokodi Pince Tévé Hír-

adó Farsangi külön kiadását, 

amellyel, ha csak részben is, de si-

került felidézni a tokodi téltemetés 

hangulatát, és igyekeztünk egy kis 

felüdülést, vidámságot varázsolni 

a közösségi oldalainkat követők 

otthonaiba, hiszen nyilvános ren-

dezvényekre, így a téltemetésre 

sem volt idén lehetőség. Hálás kö-

szönetünket fejezzük ki valameny-

nyi lelkes szereplőnek, akik részt 

vettek a film forgatásában, és kö-

szönjük Pap Norbertnek a videó 

elkészítését! A videó megtalál-

ható a Youtube-on, és a Kultúr-

misszió, illetve az Önkörmányzat 

Facebook oldalán, illetve a vírus-

helyzet után a könyvtárban is 

megtekinthető lesz. 

A 2021-es farsang is rendhagyó módon zajlott Tokodon. Településünk celeb la-

kója, a nagy természetéről messze földön híres Farsang Ferkó ebben az évben 

nem tartotta meg nagyszabású farsangtemető rendezvényét, azonban az egész 

farsangi időszak alatt saját közösségi oldalán tájékoztatta a tokodiakat arról, mi-

ként éli meg a karantén-farsangot. Bizony egy percig sem tétlenkedett, amíg egy 

csepp bor is folyt a hordóból Húshagyó kedd napján. Ekkor érkezett a rendkívüli 

hír a fiktív tokodi Pince Tévé stúdiójába, miszerint bizony véget ért a farsang. A 

Híradó munkatársai azonnal felkeresték a település járókelőit, miként ismerték sze-

retett Ferkó barátunkat. Végül a Nagyvölgyben elhelyezett Oltóponton találtak 

rá a tudósítók Farsang Ferkóra, ahol 2021. évi életének utolsó napját ünnepelte. 

Az ünneplésnek azonban hirtelen vége szakadt, és a telefonon riasztott Demizson 

atya pillanatok alatt feladta az utolsó kenetet Ferkónak, így rendhagyó módon, 

szűk körben került sor 2021-ben a Farsang elbúcsúztatására Tokodon. 
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 Elmúlt időszak eseményei 
 

 

 

 

 

 

Újabb tokodi sikerek a  

birkózó világkupán! 

 
A 2020 decemberében Belgrádban rendezett felnőtt egyéni 

birkózó világkupán Torba Erik ezüstérmet, Korpási Bálint arany-

érmet szerzett! Szívből gratulálunk a világszínvonalú eredmé-

nyeikhez! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simon Mártonné 2021. január 7-én ünnepelte 90. születés-

napját. Isten éltesse őt erőben, egészségben! 

Elkészült a dorogi  

intermodális csomópont 
 

2021 januárjában került átadásra az új dorogi autóbuszállomás 

a vasútállomás közvetlen környezetében. Valamennyi, Tokod – 

Esztergom között közlekedő buszjárat érinti a dorogi vasútállo-

mást, közvetlenül a vasúti peron mellett áll meg, így néhány 

méter sétával adott az átszállási lehetőség a Budapest felé 

közlekedő vonatokra a buszról. 

Neves évfordulókról emlékezünk 

meg a könyvtárban 

 
Mészöly Miklós (1921-2001) születésének 100 éves évforduló-

ját ünnepeljük. 

Eredeti családi neve Molnár Miklós (1948-ban veszi fel írói név-

ként az egyik felmenő ág Mészöly vezetéknevét). Szekszár-

don született 1921. január 19-én. Életműve gerincét elbeszé-

lések, novellák, kisregények alkotják. Mészöly Miklós több ta-

nulmány, publicisztika, dráma- és mesekötet szerzője. A 

könyvtárban megtalálható művei: Saulus; A pille magánya; 

Mesék.  

 

Csukás István (1936. 04. 02-én született Kisújszálláson) 

Február 24-én lesz 2 éve, hogy elhunyt. Csukás István a Nem-

zet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és kétszeres József At-

tila–díjas magyar költő, író, ifjúsági szerző. A könyvtárban 

meglévő könyvei közül az ismertebbek: Mirr-Murr, a kandúr; 

Süsü; A nagy ho-ho-horgász. 

 

Köszönetet mondunk a könyvtárnak  

ajándékozott könyvekért. 

Farkas Lajosnak 

Zicsiné Kapus Ildikónak 

Dr Tóth Gusztávnénak 

Nagyné Papp Csillának 

Mácsikné Cseh Györgyinek 

 

 
Megjelent Linn Márton  

„Zúgjatok harangok”  

című verseskötete 
 

A tatabányai alkotó Tokodról indult el, most a szeretet gon-

dolatait osztja meg velünk. Szeretni lehet a hazánkat a nyel-

vünket, szerelmünket, barátainkat családunkat, a hagyomá-

nyainkat, az élményeinket. Mindez nagyon pozitívan hat, a 

verseket olvasókra. Gratulálunk, és további jó munkát kívá-

nunk! 

 

Karácsonyi csomagosztás  

a rászorulók részére 

 
December 12-13-

án történt a koráb-

ban összegyűjtött 

tartós élelmiszerek-

ből készült csoma-

gok kiosztása a 

plébánián. Össze-

sen 89 család ka-

pott segítséget 

2020 karácsonya 

előtt.  

Ezúton köszönjük a tokodi Szent Márton Karitász csoport  

odaadó munkáját! 
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Múltidézés 

 
A kétszeri bezártság magányában felidézem a háború tragé-

diáját átélő a depressziót nem ismerő kortárs generációm né-

hány tagját és idősebbeket. Emlékezetemben megjelenő em-

berek 78-125 éve születtek. Egészítsd ki a „névsort” öregjeiddel, 

messzi őseiddel, együtt a még élőkkel, szeretettel rájuk gon-

dolva.  

A falusi ember életéhez tartozott az együttlét a munkában, a 

többgenerációs családban, a szórakozás ismerős és ismeret-

len formáiban, a semmittevős beszélgetésekben, borozgatás-

ban, pincézésben, ami most, de már előbb is hiányzott ro-

hanó, digitalizált életünkből.  

 

Kispadok Tokodon 

 

A falu több pontján kialakultak a kispados ( két farönkön 

deszka ) sámlis, kisszékes beszélgetős sarkok, ténylegesen ut-

cák találkozásánál, tágasabb térben , aktív asszonyokhoz kap-

csolva, utcabeliekkel. Litánia után az esti etetésig, idősebbek, 

de egy-egy menyecske is közéjük ült. 

Kisgyerek korom óta - Kolóniából a faluba költözve- kíváncsian 

figyeltem a vasárnapi utca színes társaságait, miről beszélget-

hetnek, nevetgélnek. Ezek a csoportok voltak a helyi újságok, 

minden fontos, nem fontos hír (pletyka) továbbadói. Előbb 

tudtak mindent, mint ahogy a kisbíró kidobolta: közéleti idő-

pontok, született, esküvő, meghalt, ki-kivel, hol-mikor, okos, 

szép, unoka, hasogat a térd, házi praktikák stb. Ez a hangulat 

ihlette a műdal-szerzőt, dalát még most is harsogva énekeljük 

(Nótakör). „Kiültek a vénasszonyok a padra, a padra… Isten 

tudja miről folyik a pletyka, a pletyka…, Nem kérem én a jóis-

tent csak arra, csak arra, ragassza le valamennyit a padra, kis-

padra.”  

Nem csak én voltam, vagyok erre kíváncsi. Szeretném csok-

rokba szedni, rendezni a „kiülős” kispadosok néhányát, amíg 

emlékszem és vannak ráismerők.  

A legközelebbi a Főúton, a gumilukács sarkon működött –még 

25-30 éve is- így több évtizedig figyelhettem résztvevőként 

Anyukám mellé ülve, vagy babakocsival megállva. A kőkerítés 

padként szolgált, vagy támasztékként a megállóknak, kisszé-

ken, sámlin ültek a többiek. Gumi Lukácsné Léna néni svábos 

beszédén mosolyogtunk, Robotkáné Szabó Julcsa néni tekin-

télyes, a sokbeszédű Juhászné Kati mellett a csendes Robot-

káné Apol néni, Grószné Vigh Panni néni, később Horváthné 

Holdampf Menci, Juhászné Bakó Mári néni, Tállai nagymama, 

csősz Papp Vilma néni, a mindig aktív Kátainé Farkas Rozi néni, 

Nyári néni, Farkasné Szabó Borcsa, utolsók: Tihanyiné Hajdler 

Vilma, Pappné Horváth Juliska, Horváthné Kovács Erzsi néni, 

volt munkatárs Juhászné Papp Mari. 

A zöldmarci Robotka sarkon beszélgetett régen Kapáné 

György Rozi néni, Muzslai lányok: Panni, Poli, Bözsi, majd gyom-

ros Pappné Tardosi Annus néni, Csákváriné György Marcsa 

néni híres sütőasszony, az én lakodalmamra is Ő meg Vighné 

Kolbert Marcsa sütött, kedves munkatársam volt Szabóné 

Kapa Bözsi néni, Lukácsné Papp Mári néni.  

Az Aladár kocsma terénél, pontosan a Csicsman kert és Papp 

Vilmos háza előtt sokan gyűltek össze. Néhányat sorolok az is-

merőseim közül: Pap Aladárné Rozi néni, majd Julcsa néni, 

számel Robotkáné buci Pap Bözsi néni, Horváthné Menci néni 

a ritkán beszélő, Csipkéné Robotka Franci néni, Papp J-né Ko-

vács  Anti néni, majd Papp F-né Pánczél Ilka néni, később Sza-

bóné Kaptás Ilus néni, Kolbertné Szabó Borcsa néni kelt buktáit 

imádták mi és a gyerekek, Hászné burkus Papp Vera, jegenye 

Papp Laci felesége dobre Papp Borbála. 

A templommal szemben, a hosszú háromlakásos ház előtt is 

sokáig működött az igazi kispad, még a buszra várók is hasz-

nálták. Emlékszem: Pánczélné Enczer Apol néni, majd Pánc-

zélné Robotka Ilus, Pánczél Árpádné Papp Böske néni, asztalos 

Molnárné mufurc Papp Marcsa néni, sajder Robotkáné 

Tillmann Mári néni, 

 

Pánczél R-né 

Estéli Pap Ilus 

néni, Nébelné 

Papp Franci 

néni, Barhóné 

Kerekes Giza, 

Zicsi-Tállai 

nagymamák 

az egyházvölg 

ből , Tállainé 

Kovács Giza 

néni, Grószné  

Tállai Tera, később a postás Csákvári Julcsa néni, Holdampfné 

Muzslai Ilus néni, Putzné Pánczél Ilonka és mások. 

A Szabadság utcában, a beszögelésnél, a kerekes kút mellett, 

árnyékos fa alatt is állt egy igazi kispad, kisszékekkel kitöltve a 

tágas teret. Nemrég, 25-30 éve fémkeretű padok kerültek ide, 

ma kocsibeálló. Kati néni féltve őrzött képe 07.05.20-án készült. 

A képen szereplők még elevenen élnek emlékezetünkben, a 

többi kedves öregasszonnyal  együtt.Sorban: Györgyné veres 

Papp Márta néni, liszka Juhászné Tokodi Ilus néni, Süvegesné 

Süveges Ilus, Tállainé Papp Juliska néni,kedves emlék Vighné 

Beck Kati néni, most is ilyen egyenes, nem változott, erős 

(nov.17-én a kerti zöld hulladékot pakolta zsákokba). Ha lenne 

még kispad és közönsége, Kati néni szívesen mesélné kifogyha-

tatlan, sziporkázó történeteit (az írás végén lesz egy). Nem sze-

retném kihagyni ebből a körből Süvegesné Csicsmann Rozi né-

nit, Süvegesné nyúlhús György Mári nénit (100 évig élt),Toko-

diné Kerekes Ilus nénit, csősz Pappné Pánczél Vilma nénit, Ha-

zafiné Horváth Kati nénit (a napokban halt meg), Vighné Lugosi 

Rózsi nénit (sokszor hívott beszélgetésre, most már megértem 

őt), Simon Ferkóné Robotka Ilus, Sliz Marcsa néni, Simon Apol, 

sok helyre elment beszélgetni amikor kerekesszéke lett. Csak 

szemezgetek kedves öregjeimből.  

Nagyon régen a Kolónia elején, a jobb sarkon állt a Valentin 

faház, trafik,szatócs, cukorkát, egyéb apróságot árult. Előtte a 

térség, ahogy mondták „traccsparti” helye a bányászasszo-

nyoknak. Szétbombázták. 

A Béke-Flórián utca sarkán, a kiszélesedő járda sarkánál cso-

portosultak a kisszékesek. Kolóniás kisiskolás társaim révén is is-

mertem a legöregebbeket. Itt Hrasznik néni varrónő a központi 

alak, mindenben tájékozott, gyógyfüvek, gyógymódok isme-

rője, anyám kedves barátnője volt haláláig. Duka Rozi néni az 

utca érdekessége, bőszoknyásan vezette egylovas kocsiját, fu-

varozott nekünk is. Öregháza első szobájában zöldséges-ve-

gyes boltot nyitott. A társaságban, de az utcán is bőbeszédű, 

hangos, közvetlen asszony. Valentin nagymamát bő, fekete ru-

hájában látom, majd Pusztainé Erzsike vitte a sarokra a kisszé-

két. Tillmann néni a dombról, veres Pappné Kovács Verona 

(apám Veronkának szólította), Hundzsáné Horváth Rozi néni, 

majd menye Csákvári Mari, Pappné Horváth Panni, Pánczélné 

Pálinkás Borcsa néni „szóvivő, helyre menyecske”, Schalkné Ro-

botka Bözsi néni, Szabóné pénztáros Robotka Ilus néni, majd 

Harmatné Szabó Klári. Eltávoztak, már kispad sincs több évti-

zede, a kisszékeken unoka, dédunoka játszik.  

Az utolsó beszélgetők  a Deák utcában voltak: Kerekesné Ju-

hász Annus néni a maga korában a legaktívabb asszony, társa 

Juhászné Kerekes Borcsa néni, közéjük ült amerikás Süveges Bö-

zsi néni. Minden arrajáró megállt néhány mondatra, így min-

denről tájékozottak voltak. Kerékpáromat nem tudtam felhaj-

tani csak a  Kecskés házig – Hány éves vagy?- kérdezte Annus 

néni, pedig tudta, mondtam mennyi – na én ebben a korban 

a virágágyásig felhajtottam egy szusszal. Gratulálok – mond-

tam némi irigységgel. 

Barátnőm Rados Eta mondja, a fővégi „lépcsősöket” ki ne 

hagyjam. A nagy „Forum” a Dobis féle vegyeskereskedés lép-

csője volt, mellé állítva a sok kisszék. Dóka Papné Csipke Borcsa 

néni, Márkusné Kovács Panni, Eckerné bajóti Bagó Mári, Far-

kasné Lehóczki Julis, Jórétiné Balázs Julcsa, Juhászné Pap 

Panni, nyúlhús György Ila néni, Kecskemétiné, a bőbeszédű 

György Ilus néni, Stefán néni az utcavégről, Molnár suszterné 

Bözsi néni, Földesiné Pap Ilus és sokan mások. 
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         Községünk életéből 

Ezek a csoportok a hideg beálltával nem bomlottak fel, kuko-

ricát, majd tollat fosztani jártak egymáshoz, vagy időt tölteni, 

beszélgetni, pletykálgatni, de még kártyázni is. Vidám kártya-

partik voltak a „zöldmarci sarkiakkal” a Kapa Rozi néni Bözsi 

lányánál, gyermekként ülhettem „kis” Bözsikével a sarokban. 

A Főúton ősidők óta működő Csicsmann sarkon ül a társaság. 

Hallgatnak, nézik egymást, a járókelőket, új hír feszül a leve-

gőben. 

- Hallottátok a rossz hírt? –Összenéznek- Mit? – különben min-

denki tudja. – Hát a Menci jánya a Marcsa megesett. – Még 

ekkora szígyen, előre hozták az esküvőt, nem tehet fö mirtusz-

koszorút, már előre jár. Göngyölik a témát, sajnálkoznak mély 

együttérzéssel.  

- Ezt a szígyent egy anyának elviselni, ha az ín jányommal tör-

tinne ilyesmi, íles botával vágnám le a fejit! – összegzi Borcsa 

néni.  

Kis idő múlva együtt a társaság, megint valami fontos monda-

nivaló készül, megszólal a legbátrabb, Rozi. 

- Té Borcsa, nem vót elig íles a botád! Még a levegő is megállt 

körülöttük. Valós nevekkel mesélte Kati néni.  

Hát ilyen igaz pletykák is elhangzottak a ma már nem létező 

kispadokon. Marad az idősek magánya, a tv, a telefon társa-

sága, a zártság idején ez nekünk, öregeknek tragédia. 

A nevek pontosításában a falu legokosabb öregasszonya 

Víghné Beck Kati néni segített. 

 

Huber Andrásné   

Vissza az óhazába 
 

7 éves voltam amikor kitört Magyarországon a népfelkelés, 

vagy akkor ahogy nevezték, ellenforradalom. Ha jól emlék-

szem, Tokodon semmi komolyabb esemény nem történt, de 

ugyan úgy, mint az országból, Tokodról is sok családból elin-

dultak a nagyvilágba, ahogy akkor mondták disszidáltak. Így 

édesanyám családjából, a Cserni családból is elindultak, 

jobb és szebb élet reményében szerencsét próbálni. Édes-

anyám egyik bátyja, Márton, aki Ausztráliában telepedett le, 

és alapított családot. Majd úgy hozta a sors, hogy több év 

után hazatért végső nyughelyére, és itt az óhazában hunyt 

el. Édesanyám másik testvére, Mária, aki családjával Dél-

Amerikai Venezuelában telepedtek le, akkor a 7 éves Gyu-

lával, valamint 3 éves Béla majd a kint született Máriával. A 

felnőtt gyerekek különböző munkával keresték meg a ke-

nyérre valót, Gyula búvárkodással, Béla pedig ácsmunkával. 

Mária azzal, amihez lehetősége nyílott. Körülbelül egy hó-

napja, nagy öröm érte családunkat, és jó hírt kaptunk, hogy 

unokaöcsémet, Bélát, a Máltai szeretet szolgálat hazahozta 

Magyarországra, Budapestre. Feleségével és családjával 

együtt, amit nagyon köszönünk családunk nevében. Unoka-

bátyámnak Gyulának, valamint Máriának, most már pár éve 

sikerült Európába, Spanyolországba letelepedni. Visszatérve 

Béla unokaöcsémre, nagyon, de nagyon nagy öröm ért en-

gem és családomat. A napokban 68 év után, keblemre ölel-

hettem és végre hazatérhettek az óhazába. És ha lehetőség 

nyílik szülőfalujukba, Tokodra. Az ember nem tudja, hogy a 

sors hova viszi, amiről sajnos a gyerekek nem tehetnek, de a 

jó Isten visszavezeti őket az óhazába. És bizakodunk, hogy a 

szétszakadt testvérek újra egymásra találnak. Bízunk és re-

ménykedünk. Utolsó sorban szeretném még megköszönni 

Toldi Erikának, aki nagyon sokat segített, hogy egymásra ta-

láljunk, és mindenki másnak, aki osztozik örömünkben. És kí-

vánok sok-sok jót, és köszönjük a biztató szavaikat és jókíván-

ságaikat. 

 

Tarcsai László, Jakó 
 

Közösséget formál! 

BIRÓ GÁBOR AZ ÉV RÖGBI 

EDZŐJE 
 

A Magyar Rögbi Szövetség 2020-ban 

az év edzőjének BIRÓ GÁBOR-t, az 

Esztergomi Vitézek RAFC női csapatá-

nak edzőjét választotta, aki a lányok-

kal a klub történetének első női baj-

noki címét nyerte meg. 

Biró Gábor - azaz Dugó – remek sport-

ember, biztos egyensúlyban él a 

család, a munka és rögbi hármassá-

gában. 

Nyugodt, nyíltszívű rögbis ő, aki játé-

kosként, edzőként és emberként is 

csupa jót sugárzik.  

Már 11 esztendősen elkezdte a sport művelését. Annak idején az élspor-

toló Kade Zoltán Cápa (aki világbajnoki résztvevő úszóból vált rögbissé) 

csalta le a csapathoz az utcai mókákban is bátor kisfiút.  

Dugó aztán két iskolai bajnokságban is részt vett, majd a kadét, végül 

a junior csapat vezére lett.   

Játszott az ifjúsági válogatottban, és sok éven át a felnőtt nemzeti csa-

patban is. Sarkazó, leváló, 9-es és 10-es poszton is megállta a helyét, 

számtalan bajnoki címet nyert klubjával, és óriási csatákban győzött a 

válogatottal.  

Kőkemény harcos volt, aki soha nem adta fel a küzdelmet.  

A válogatottban utolsó meccsét a világcsúcstartó Ciprus ellen vívta, 

amikoris a káprázatos formában játszó magyar válogatott az akkor már 

20 meccs óta veretlen szigetlakókat hajszál híján legyőzte (15:16)  

Klubjában az aktív éveket a kecskemétiek ellen vívott legendás döntő-

vel, 2014-ben zárta.   

Bár azóta is lépett még pályára egyszer-egyszer, de 8 térdműtéttel a 

háta mögött már nem tudta folytatni a küzdelmet.  

„Nagy élmény volt minden rögbivel töltött percem – mondja visszaem-

lékezve Biró Gábor - Játékosként tizenkét szakember edzett engem, ez 

nagy erőt adott, sokat segített a fejlődésben.   

Kezdetben Stiglmayer Gábor tartotta nekünk az edzéseket, majd Kade 

Zoltán, aztán Sőlősi László, Suiogan Károly, Alexandr Vasziljevics Tyita-

renko lettek az edzőim, végül John Carringtontól és Zwelakhe Sodladla-

tól is sokat tanultam a klubnál. A junior válogatottnál Gyolcsos Ferenc 

és Szepesy Csaba edzett minket, a felnőtteknél Slava Kuzmenko, Gica 

Vacaru-val és Raphael Saint-Andre-vel is dolgoztam. Sajnos a sérülések 

miatt nagyon korán abba kellett hagynom a játékot.” 

És hogyan jött az edzői hivatás gondolata? 

- kérdeztük a még mindig csak 38 esztendős „mestert”. 

„Már a 2010-es évek elején belekóstoltam ebbe, amikor egy barátom-

nak segítve az akkor alakuló esztergomi női csapat edzésein munkál-

kodtam. Ez azonban rövidesen megakadt. 4 évvel később, 2015-ben az 

aktív játéktól való visszavonulásom után ismét belevágtam.  

Klubom felkérésre az akkoriban még 5-6 fős, utánpótlás korú lány csa-

patot kezdtem tréningezni.  

A lányok közül néhányan a junior meccsek mellett a felnőttek között is 

pályára léptek, a váciak csapatában játszottak. A következő évben 

már önálló női csapattal indultunk a bajnokságban, és 8-10 főre nőtt a 

játékosszám.   

2017-től Remsik Józsival és Zwelee-vel elkezdtük az iskolai toborzásokat, 

2 éven át sikeres volt a program, sikerült heti egy iskolai rögbi órát meg-

szerveznünk. Ennek is köszönhető, hogy megugrott a létszám. Végül 

2018-ban már a 3. helyen zártunk a bajnoki tabellán.” 

Két év múlva pedig bajnokságot nyertetek! Mi a titok? 

„A lányok akaratereje és fantasztikus elszántsága. Ennek is köszönhető, 

hogy a fejlődés töretlen volt. 2019-ben a hazai bajnokságban már ezüs-

töt szerzetünk mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályban, de a 

nemzetközi tornákon is számos győzelmet arattunk.  

A lányok másképpen működnek, mint a fiúk, sok évig tartott, amíg ösz-

szecsiszolódtunk. Nehéz velük bánni, mert nagyon érzékenyek és na-

gyon agresszívek. DE nagyon sokat fejlődtek, elsősorban mint csapat. 

Megértették, hogy nemcsak a pályán, de a pályán kívül is össze kell 

fogniuk és segíteniük kell egymást. Közösségé formálódtak. Ez most jól 

működik, ezért jönnek az eredmények is.”  

Mi adja a szakmai hátteret? Miből meríted a tudást? 

„Biztos mentoraim vannak, Suiogan Károlytól és Sőlösi Lászlótól kapok 

útmutatást, szakmai anyagokat és képzést is. Emellett folyamatosan 

képzem magam a női 7’s specifikus video-anyagok feldolgozásával, 

elemzésével. És sok személyes élmény segít. Életre szóló élményem volt 

például Klágenfurtban, amikor a világ egykori legjobb sevens játékosa, 

Vasile Serevi munkáját testközelből láthattam több napon át. Rengeteg 

pozitív példát látok magam előtt. És persze sokat tanulok a lányoktól is, 

nélkülük nem érdemelhettem volna ki ezt a címet.” 
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Portré egykori lelkipásztorunkról 
 

Alaposan megkésve, 

de annál nagyobb 

örömmel szeretnék hírt 

adni arról, hogy a toko-

diak egykori káplánja 

és hitoktatója, a 92. 

életévét betöltött Far-

kas Attila (dr. Farkas At-

tila, érseki helytartó, mű-

vészettörténész) 2017. 

évben tartotta 

vasmiséjét Budapesten a Szent István Bazilikában. Bár Attila 

Atya mindössze két évig szolgálta a tokodi híveket, sokan a 

szívünkbe zártuk és szeretettel gondolunk rá. Néhány tokodi 

személyesen is átélhette a jubileumi szentmise hangulatát, de 

a technika jóvoltából másoknak is van rá lehetőségük. A 

mintegy 2 órás szentmisét az interneten az EWTV-n (egykori 

BONUM TV) tudják megkeresni. Címe: Élő igazság. Katolikus 

élet: dr. Farkas Attila vasmiséje. A neves filmrendező Koltay 

Gábor filmjét is megtekinthetik a közösségi hálón. Krisztus kö-

vetségében járunk (portré Farkas Attilával) cím alatt kell ke-

resni. A Demokrata.hu újságban: Vas hit vas akarat, vas mise 

címen jelent meg riport Attila Atyával, melyen tokodi éveiről 

is beszél. Az ott leírtakat szó szerint idézem: „Az 1956-os forra-

dalom idején már Tokodon teljesítettem szolgálatot. Csak a 

rádióból értesültem az eseményekről. Papként az volt a leg-

fontosabb feladatom ezen a kis településen, hogy igyekez-

zem visszatartani a falu népét a bosszúállástól. Mindszentek 

és halottak napján figyelmeztettem Őket, hogy Istené az íté-

let. A főnököm pedig kiadta, az arra vonatkozó jelszót, hogy 

azokat a helyeket, ahol valamikor misézhettünk, és amiket 

megszüntettek, foglaljuk vissza. Szekérre tettem az oltárokat 

és útnak indultam. Ez egyfajta missziós forradalom volt. Sze-

rencsére a lelki vezetőmnek, Gianits Józsefnek voltak jó kap-

csolatai, így minden cselekedetünkért Ő tartotta a hátát, ne-

künk nem esett bajunk”.  Egykori lelkészünk, Farkas Attila Atya 

kivételesen gazdag pályafutását a Wikipédia részletesen is-

merteti, de a fő állomásokat én is megemlítem. 

1970-től nyugállományba vonulásáig a Budapesti Szent Ist-

ván Bazilika lelkésze. Nyugdíjasként is lelkipásztori szolgálatot 

lát el. Rendszeresen szervezett zarándokutakat. Egy időben 

lelkipásztori szolgálatával párhuzamosan helyettes igazga-

tója volt az Esztergomi Keresztény Múzeumnak. Tagja volt az 

Országos Liturgikus Tanácsnak, az Országos Egyházművészeti 

és Műemlék Tanács Titkárságának. 1993-tól 2006-ig az Orszá-

gos Katolikus Gyűjtemény Központ Igazgatója. Tanított a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Képzőművészeti 

Egyetemen. Jelentős szerepe volt a bazilika megújulásában 

és felújításában, a Szent Jobb Kultuszhelyének kialakításá-

ban. Egyházi szakértője volt a Koltay Gábor rendezte törté-

nelmi filmeknek. Cikkei jelentek meg a Műemlék védelem és 

a Művészettörténeti értesítő, a Vigília és az Új Ember című új-

ságok hasábjain. 1971-1991 között a Magyar Rádió Katolikus 

fél órájának egyik szerkesztője volt. 

Munkájáért számos kitüntetésben részesült, melyekből csak 

néhányat emelek ki: Móra Ferenc díj (1994), Magyar Köztár-

saság Érdemrend Tiszti kiskeresztje (1999), Széchenyi Ferenc 

díj (2004). 

 

Kedves Attila Atya! 

Egykori ministránsaként és tanítványaként a magam és a to-

kodi katolikus hívek nevében szívből gratulálok kivételes és 

sikerekben gazdag pályafutásához. A Jó Isten adjon Magá-

nak jó erőt és egészséget további életében. 

 

Tokod, 2021.január 12.                  Pánczél Mihály 

 

 

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 
 

 

Régi iskolai dokumentumokat 

gyűjtünk 
 

Kedves Tokodiak! 

2021-es évben több külön-

böző témájú helytörténeti ki-

állítással készülünk az öreg is-

kola épületében. A kiállítás 

részeként a régi tokodi álta-

lános iskola emlékére egy 

emlékfal kerül kialakításra. 

Ezen emlékfal tartalmához 

keresünk archív je 

legű, az iskolához kapcsolódó dokumentumokat, legyen szó 

osztályképekről, csoportképekről, vagy akár bizonyítványok-

ról. Az emlékekről a könyvtárban másolatot készítünk, így az 

eredeti példányokra nem tartunk igényt. Kérjük a kedves to-

kodiakat, amennyiben van birtokukban bármilyen irat a felso-

roltak közül és felajánlaná a kiállítás gyűjteményébe, szíves-

kedjenek azt a könyvtárba eljuttatni. 

Továbbra is várjuk szintén az öreg iskolában kialakítandó bá-

nyász emlékszobához azokat a bányász emlékeket, amelye-

ket felajánlanának a kiállítás részére. Ezeket a tárgyakat, do-

kumentumokat szintén a könyvtárba szíveskedjenek eljuttatni. 

Köszönettel: Takács Rita 

Könyvtáros 

06/30/346-1512 

 

Hallott róla? 
 

Hallott róla, hogy az ismert írónak, Tamási Áronnak van egy 

„Tokodi Atyafiak„ című novellája? Még senki sem bizonyí-

totta be, hogy a szerző járt Tokodon, de ez az írás akkor is a 

miénk, ha csak a szójáték miatt merül fel községünk neve. A 

novella és az, az alapján készült rádiójáték megtalálható az 

interneten. 

Érdemes rájuk keresni! 

Tokod, 2021. január 8. 

Pánczél Mihály 

 

Hallott róla, hogy az első síversenyt Magyarországon a Gete 

hegyen tartották? Az 1908. január 19-én rendezett versenyre 

a hegy keleti oldalán Dorog és Csolnok térségében került 

sor. Tudósítást és fényképeket is talál róla az interneten, aki 

érdeklődik a téma iránt. 

Tokod, 2021. 01. 13. 

Pánczél Mihály 
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Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJEIT: 

 

Mede Liliána 

Ványi Emília 

Záborszky Melissza Mária 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Csernák Sándorné (Vigh Mária)   84 éves 

- Marton Boldizsárné (Soós Irén)   88 éves 

- Ferenczi Zoltánné (Brics Ilona)   83 éves 

- Pap Ágostonné (Kerekes Julianna)   78 éves 

- Szőke Károlyné (Győri Margit)   71 éves 

- Bálint János     57 éves 

- Tóth István     86 éves 

- Ifjú Zoltánné (Kovács Mária)   77 éves 

- Kis Béláné (Nagy Juliánna)    96 éves 

- Mauterer Mihály     80 éves 

- Hüse Ferencné (Kővári Irén)   93 éves 

- Virág László     33 éves 

- Berek Elemérné (Simon Kornélia)   73 éves 

- Pap József     57 éves 

- Segéd Miklós    55 éves 

Bombicz Judit – Levi és a hóember 
 

Levi egy hároméves kisfiú, aki szüleivel és kistestvérével, Zsomborral egy kedves kis faluban lakott, amit magas hegyek vettek 

körül. 

A kisfiú nagyon várta már a karácsonyt, a Mikulást, de főleg a nagy havazásokat, hiszen alig várta már, hogy végre ő is hóembert 

építhessen. Igaz, még segítséggel, de mégis csak az ő keze munkája által születne meg egy új barátja, a hóember. 

November végét jelezték már a naptárak, amikor egy éjszaka végre eljött az a pillanat, amikor lehullott az első, magányos kis hópe-
hely, de amit aztán sorban követtek a társai. Ezekből a hópelyhekből aztán hózápor lett, miután az egész vidéket vastag, fehér hó-

paplan takarta be. Levi, reggel, amikor felébredt, azonnal odaszaladt az ablakhoz és csodálkozó szemmel nézte a csillogó fehérsé-

get, ami az udvarukat is takarta. Boldogan rohant a szüleihez. 

- Anya! Apa! Láttátok? Ti is láttátok? Éjjel esett a hó! Menjünk ki hóembert építeni! 

- Persze, hogy mi is láttuk. - nevettek rá szülei. - Először is fel kell öltöznöd, megmosakodni, fogat mosni, reggelizni, és utána 

kimehetünk kicsit játszani. 

A kisfiú örömtől ragyogó arccal ment vissza a szobájába, hogy megtegye, amit szülei kértek tőle, s mielőbb nekiállhasson új 

barátja megépítésének. 
Amikor aztán Anyukája feladta rá a kiscsizmát, kabátot, sálat, sapkát, kesztyűt, végre kiszaladhatott az ajtón, belegázolhatott abba a gyönyörűségbe, amit hónak 

neveznek. Kacagva futkosott körbe-körbe, kis kezeivel felkapta és szerteszéjjel szórta a havat. Édesanyja mosolyogva nézte kisfiát, hiszen nagy öröm egy gyerme-

ket ennyire boldognak látni. 

- Na, Levi! Mi legyen? Építsünk egy szép nagy hóembert? 

- Igen, igen, igen! - kiáltott fel a kisfiú. Aztán megállt, ránézett Anyukájára, hiszen azt sem tudta, hogyan is kell ehhez hozzáfogni. 

- Gyere, keresünk neki először valamit, ami jó lesz kalapnak. Van a kamrában egy régi seprű is.  

Kézen fogták egymást, és összeszedtek mindent, ami kellett, hogy a hóember csinos és jól öltözött lehessen. Anya még egy régi sálat és egy pár kötött kesztyűt is 
talált a kiselejtezett holmik között, na meg egy csinos, bojtos sapkát, amit kalap helyett használhattak. 

Amikor a hóember elkészült, sötét színű kavicsokból gombokat raktak a testére, és a szemei is kavicsok voltak. Sárgarépából lett az orra, és egy régi pipát dugtak a 

szájába. Tényleg nagyon csinos lett. 

- Anya, ez nagyon szép! - suttogta elvarázsolva a látványtól, Levi. 

- Adjunk neki nevet! - válaszolta Anya. 

- Legyen a neve Cidri Úr! - kiáltott fel a kisfiú. 

- Miért pont Cidri Úr? - kérdezett vissza Anya. 

- Azért, mert itt kint nagyon cidri van, és már fázom! - nevetett Levi. 
- Na, akkor köszönj el szépen Cidri Úrtól és menjünk be a meleg lakásba. Készítsek neked egy finom kakaót? 

- Igen! Nagyon szeretem a kakaót! Szervusz, Cidri Úr! Ha jó leszel, te is kapsz majd valami finomat! 

Ezzel mindketten bementek a házba, ahol jó meleg várta őket, na meg Apa és Zsombi. Apának a kistesót is oda kellett vinnie az ablakhoz, hogy megmutassák neki 

Cidri Urat, mert Levi azt szerette volna, ha ő is látja. 

Este, amikor már készülődtek a lefekvéshez, Levi állt szobája ablaka előtt, és Cidri Urat nézte, aki visszanézett rá a félhomályból.  

- Anya, én úgy szeretem Cidri Urat! Olyan jó, hogy itt lakik majd velünk, amíg hideg lesz kint. De utána hová megy? 

- Nos, azt hiszem, utána majd búcsút int és elvándorol egy olyan helyre, ahol mindig hideg van. Ott majd megtalálja a családját, a többi hóembert és boldogan élnek 

majd együtt. 
- De jó! Nekem nagyon fog majd hiányozni, hiszen ő a barátom. De jobb, ha elmegy, mert a napocska nagyon felmelegítené, és akkor elolvadna. Ugye? 

- Így van. Nagyon okos kisfiú vagy, de most már itt az ideje az alvásnak. Köszönj el szépen Cidri Úrtól és ugrás az ágyba! Holnap reggel újra találkozol majd vele. 

Levi újra kinézett az udvarra, rámosolygott a hóemberre, aki láss csodát, visszamosolygott rá. Levi integetett neki, mire Cidri Úr egyik hó karjával visszaintett, majd 

kacsintott, s mire a kisfiú kettőt pislogott, újra mozdulatlanná dermedt. 

Levi még az ágyában is a hóemberre gondolt és arra, hogy tél végéig milyen sokat játszhatnak még együtt új barátjával.  Amikor végre álomba szenderült, Cidri Úr 

elvitte őt egy másik világba, ahol sok kalandot élhettek át együtt. Levi még álmában is mosolygott, mikor Anyukája benézett hozzá és betakargatta őt. 

 

Rejtvény 
Beküldő: Kálmánné Petruska Anett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kezdjük a felső sorral: az ábrák összege 45, amiből az következik, 

hogy egy ábra értéke 15. De hogyan tevődik össze? Egy négy-, 

egy öt- és egy hatszögből, vagyis 4+5+6 = 15. 

Így már második sor is könnyű, hiszen tudjuk, hogy a geometriai 

alakzat 15-öt ér, ebből következően egy-egy fürt banán négyet, 

és mivel mindkét fürtön négy banán van, egy banán értéke 1. 

A harmadik sor is magától értetődik: a banán 4-et ér, míg a két 

óra 3-3-at, így az összeg 10. 

Az utolsó sorban azonban érdemes figyelni. Az óra ugyanis csak 

két órát mutat, vagyis ennek értéke az előző sorral ellentétben 

nem 3, hanem 2. A banánból sem 4 van egy fürtön, csupán 3, míg 

az alakzatból hiányzik a négyszög, így annak értéke 11. A műveleti 

sorrendet is figyelembe véve (elsőként jön a szorzás, majd az ösz-

szeadások) a megoldás az alábbiak szerint néz ki: 

2 + 3 + 3 x 11 = 2 + 3 + (3 x 11) = 38. 

 


