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Tavasz jő már, lebben szárnya, 
selyemruhát húz a tájra. 

Harmatfénybe öltözteti, 
s új életét ünnepeli. 

 
Tavasz jő már, elfúj felhőt, 

ébreszti a világfestőt. 

Színeket hint ím' a tájra 
s nincs szüksége más bűbájra. 

 
Tavasz jő már, erőt adó, 
emberlelket simogató. 

Előcsal sok szép virágot, 
így üdvözli a világot. 

 

Tavasz jő már, rügyet fakaszt, 

fákra levélruhát akaszt, 
földre pázsit, égre fecske, 
a mezőkre sok méhecske. 

 
Tavasz jő már, szellő susog, 

kis patak is dobog-csobog, 
újra születik az élet, 

ébredezik a természet. 

 
Tavasz jő már, tél búcsúzik, 

sok jégkarom olvadozik. 

Melegszik már künn az idő: 
Itt vagy Tavasz, elbűvölő. 

 

Erberling Judit: Tavasz jő már 

„Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás” talán soha nem volt aktuálisabb ez  
a mondás, mint napjainkban. Sajnos jogosan érezhetjük, hogy egyre  

rosszabb a helyzetünk, hiszen az egész világot érintő járványhullámban  
élünk idestova egy éve. De ne felejtsük a húsvét nem csupán a csendes  

elmélkedés, a böjt és a bűnbánat ideje, hanem a megújulásé, a reményé és  

az örömé! Jézus példája is megmutatta, hogy nincs az a világi hatalom,  
amely el tudná pusztítani az Isten kegyelmébe és az emberi jóságba  

vetett hitet. Ez a Hit adjon erőt a mindennapokhoz mindannyiunknak.  

Engedjük be a feltámadás, a tavasz örömét az életünkbe és bízzunk  
benne, hogy hamarosan visszatérhetünk megszokott életünkhöz! Ennek  

reményében kívánok Jegyző Úr, a Képviselő-testület és valamennyi  
kollégám nevében Áldott Húsvétot Önöknek és szeretteiknek. 

 

Bánhidi László 
polgármester 
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Sajnos immár több mint egy éve tart a járványhelyzet. Mind-

annyiunk életét érinti ez a rendkívüli időszak, mindenkinek van 

feladata benne. Szeretném megköszönni a tokodi közösség 

nevében az emberfeletti teljesítményt a térségünk egészség-

ügyi és a szociális szférában dolgozóknak. Sajnos a faluban 

található orvosi rendelő felújítása idejét tekintve abszolút nem 

kedvez a jelenleg is fennálló járványhelyzetnek, azonban pá-

lyázati forrásból történik a felújítás, mely projektnek 2021. jú-

nius 30-ig le kell zárulnia. A beruházás összegéből adódóan 

több árajánlat bekérése volt szükséges, melyből a legkedve-

zőbb ajánlatot benyújtó vállalkozó kezdhette a felújítási mun-

kálatokat. Önök is tapasztalhatják, hogy az építőipar leterhelt-

sége is magas, éppen ezért már az is nehéz feladat, hogy 

olyan vállalkozót találjunk, aki határidőn belül garantálja a tel-

jes kivitelezés befejezését. Ezt a pár sort szimplán a közösségi 

oldalakon véleményt nyilvánító polgártársaim „megnyugta-

tására” írtam.   

 

Nagyon magas leterhelés mellett dolgozik az egészségügyi 

szektor, ami nem csak a kórházakra igaz, hanem a háziorvosi 

körzetekben szolgálatot teljesítőkre is. Éppen ezért napi szintű 

problémává vált a kommunikáció kialakítása az ideiglenesen 

a védőnői szolgálat épületében működő háziorvosi rendelés-

sel. Felvettem a kapcsolatot Oláh András doktor Úrral, bízom 

benne, hogy mire ezeket a sorokat olvassák, már hatéko-

nyabb működés mellett vehetik igénybe az egészségügyi szol-

gáltatást. Önkormányzatunk költségvetésének terhére bizto-

sítjuk Tokod-Üveggyár védőnőjének szakmai segítségét a heti 

két alkalommal esedékes rendelés idejére. Mónika kezeli 

majd a telefonokat, ezzel segítve doktor Úr és az asszisztens 

kolléganő munkáját. Köszönöm Tóthné Csombor Mónikának 

a segítő szándékát, továbbá köszönöm Oláh András doktor Úr 

partnerségét. Bízom benne, hogy ez egy sikeres kooperáció 

lehet a település lakosságának megelégedésére.  

 

Köszönöm szakembereinknek a kitartásukat  

és szakmai munkájukat! 

 

Bánhidi László 

polgármester 

 

 

 

Tokod fejlesztési és  

pályázati lehetőségei 
 

Nehéz év előtt áll településünk, sajnos több fronton forráselvételt 

szenved el rengeteg önkormányzat. Már 2020-ban elvonásra ke-

rült a gépjármű adó, így annak bevételével már nem kalkulálha-

tott a település. Újabb érvágásként ért minket, hogy községünk-

nek az adóerőképessége alapján szolidáris hozzájárulást köteles 

fizetni a kormánynak, melynek összege meghaladta a 

40.000.000,- FT millió forintot. Az már csak hab a tortán, hogy a 

kialakult járványhelyzet eredményeként az ország és így a térség 

ipara is hanyatlik, mondhatni alapjáraton ketyeg, melynek ered-

ményeképp jelentős iparűzési adó bevétel kieséssel kell kalkulál-

nunk. Hogy mennyivel? Ezt senki sem tudja egyelőre megmon-

dani, éppen ezért is vagyunk nehéz helyzetben a költségveté-

sünk tekintetében. Az idei évben még fontosabb, hogy kihasznál-

juk pályázati lehetőségeinket, éppen ezért mire ezeket a sorokat 

olvassák már több pályázatot is benyújtottunk kollégáimmal. 

Több pályázat estében szükséges önrész megfizetése, melynél 

szintén a település adóerőképessége a mérvadó, ami azt jelenti, 

hogy átlagosan körülbelül 35% önrészt kell biztosítani az ilyen pá-

lyázatok esetében, ami valljuk be jelen költségvetésünk mellett 

nagyon magas. A költségvetésünk elkészítésekor a kötelezően el-

látandó feladatokon felül 30.000.000,-Ft céltartalékot tudtunk el-

különíteni, ami azt jelenti, hogy ez az összeg áll rendelkezésre a 

fejlesztések finanszírozására. (példának okáért a 2020-as eszten-

dőben csak az Üveggyárban található Erkel Ferenc utca meg-

építése több mint 40.000.000,-Ft saját forrást emésztett fel, de 

azon felül is tudott fejlesztéseket elvégezni önkormányzatunk) 

Nem szeretnék se borúsan látni, se negatív hangulatot kelteni, 

szimplán egy reális képet szeretnék polgártársaim elé tárni. Vi-

szont, hogy legyen pozitívabb gondolata is jelen beszámolónak, 

térségünk országgyűlési képviselője, dr Völner Pál biztosította te-

lepülésünket a támogatásáról, amit ezúton is köszönök szépen. 

Az idei év első felében beadásra kerül 5 db pályázat, melyek si-

kerességében bizakodunk. Beadásra került és kerül 2 db pályázat 

helyi önkormányzati fenntartású út felújítására, 1 db pályázat az 

Üveggyárban található orvosi rendelő felújítására, 1 db pályázat 

az Ebszőnybányán kialakítandó játszótér megépítésére és 1 db 

pályázat a bányász emlékszoba kialakítására. Természetesen fi-

gyeljük folyamatosan további lehetőségeinket, igyekszünk min-

den alkalmat megragadni, amellyel településünk fejlődését elő-

tudjuk segíteni.  

 

A kialakult járványhelyzetre való tekintettel kérem vigyázzanak 

magukra és családjukra, mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

Bánhidi László 

polgármester 

Tájékoztató az avarégetésről 
 

 

Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptunk, illetve a 

közösségi oldalakon is téma volt, hogy lehetséges-e a kerti 

és zöld hulladékok nyílttéri égetése községünkben. 

A veszélyhelyzet idejére a korábbi köztisztaságról szóló ön-

kormányzati rendelete az irányadó, amelynek értelmében: 

"Avar és kerti hulladék égetését - vasár- és ünnepnapok 

kivételével - március, április, október és november hóna-

pokban, szélcsendes időben lehet végezni. " 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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Védőnői tájékoztató 
 
Tisztelt Lakosság! 

A Covid-19 vírus további rohamos terjedése miatt a területi vé-

dőnői ellátás rendje - Tokodon és Tokod-Üveggyárban - to-

vábbra is az alábbiak szerint történik: 

A családok és a területi védőnők egészségének védelme ér-

dekében törekedni kell a védőnő-gondozott találkozások szá-

mának minimalizálására, és a szakma szabályainak figyelem-

bevétele mellett a távkonzultáció előtérbe helyezésére, de ez 

nem jelentheti az ellátás megtagadását. A gondozás meneté-

ről -lehetőség szerint- telefonon szükséges egyeztetni. A szemé-

lyes találkozást igénylő esetekben az ellátásra elsősorban a ta-

nácsadóban kerül sor, családlátogatás csak nagyon indokolt 

esetben végezhető. A tanácsadásokon való részvétel -lehető-

ség szerint- előjegyzés alapján, egyeztetett időpontban törté-

nik. Tanácsadásokon csak tünetmentes, egészséges szemé-

lyek vehetnek részt. A gondozott személy/szülő, kísérő, a 6 év-

nél idősebb gyermek, valamint a védőnő részéről is szükséges 

az orrot és szájat eltakaró maszk viselése és törekedni kell az 1-

1.5 m távolság tartására az ellátás folyamán. (Kivéve szüksé-

ges vizsgálatok ideje.) A védőnői tanácsadó váróhelyiségé-

ben - lehetőség szerint - egyszerre egy gondozott, illetve szük-

ség esetén egy kísérő tartózkodjon. Egyéb esetekben töre-

kedni kell az 1-1.5 m távolság betartására. Távkonzultációhoz 

munkanapokon az alábbi telefonszámokon és e-mail címen 

biztosított az  

elérhetőség. 

 

Köszönjük az együttműködést!  

 

Biró-Jámbor Gabriella - védőnő  

Tokod, Rákóczi u. 2. 

Tel.: 06-33/468-940  

 Mobil: 06-30/572-2398  

 E-mail: jambor.gabriella@piszkenet.hu 

 

Tóthné Csombor Mónika - védőnő 

Tokod-Üveggyár, Pataksor 9. 

Tél.: 06-33/469-239 

Mobil: 06-30/572-2582 

E-mail: vedonouveggyar@tokod.hu 

 

Költészet napja 2021 

 
Kedves Tokodi lakosok! 

Április 11-én ünnepeljük a költészet napját, József Attila születés-

napját. Az idei évben községünk online formában emlékezik 

meg az eseményről. Az erre a célra készített videofilmünk 2021. 

április 11-én vasárnap lesz megtekinthető az Önkormányzat és 

a könyvtár Facebook oldalán, valamint a Youtube-on. Ezzel sze-

retnénk méltóképpen megemlékezni a költészet napjáról. 

 

Könyvtárosok 

Takács Rita 

Papp Antalné Erzsi 

 

Helyes csatornahasználat 
 

Tisztelt lakosság! 

 

Tisztelettel felhívjuk figyelmüket az újonnan kiépített csatorna-

rendszer rendeltetésszerű használatára. Kérjük, hogy toalettpa-

píron, illetve vízben oldódó anyagokon kívül egyéb tárgyakat 

SEMMI ESETRE SE juttassanak a csatornarendszerbe, ugyanis 

ezen tárgyak akadályozzák az átemelőszivattyúk megfelelő 

üzemelését, így zavart okozhatnak a rendszer működésében. 

Köszönjük! 

 

 

 

mailto:jambor.gabriella@piszkenet.hu
mailto:vedonouveggyar@tokod.hu
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 Elmúlt időszak eseményei 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Korpási Bálint olimpiai  

kvótát szerzett 

 
Korpási Bálint a 67 kilogrammos elődöntőben esélyt sem 

adott moldovai ellenfelének, 6-0-ra felül múlta, így bejutott a 

döntőbe, ezzel olimpiai kvótát szerzett Magyarországnak.  

(és Tokodnak)  

Az elmúlt több mint 20 év munkája a mai napot beérett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szívből gratulálunk Macinak! 

 

Köszönetnyilvánítás 
 
Vázsonyi Kálmánné, Berényi Imre és Berényi Imréné az el-

múlt időszakban önkéntesen megtisztították az ebszőnybá-

nyai horgásztó környékét az elszórt szeméttől. 

Köszönjük munkájukat! 

Húsvéti tojásfa a községházánál 
 
 

Lakossági kezdeményezéseket kö-

vetően a tokodi könyvtárosok fel-

díszítették a falu tojásfáját, készülve 

a húsvétra. Szeretnénk ezzel ha-

gyományt teremteni, ezért kérjük 

minél többen látogassanak el a fá-

hoz, díszítsék és fotózkodjanak 

vele! 

Az élet teljessége felé 
 

Tisztelt Olvasók, Kedves Testvérek! 

 

Az idén ismét különös nagyböjtünk van, és lehet, hogy hús-

vétunk is hasonló lesz. Amikor írom ezeket a sorokat, lehan-

golva állapítom meg, hogy megint nem lehet nyilvános 

szentmisét tartani. Ez fájó, de arra gondoljunk, hogy az egy-

háztörténelemben régen is voltak nehéz idők, Isten segítség-

ével ki kellett és ma is ki kell tartsunk. Imádkozzunk, hogy eb-

ből a megpróbáltatásból hitünkben megerősödve kerüljünk 

ki. 

A kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk, a Hús-

vétra, Jézus Krisztus feltámadására, arra emlékezünk, azt ün-

nepeljük, hogy a szeretet legyőzte a halált. Míg karácsony 

bensőségesebb, érzelmileg gazdagabb ünnep, húsvét való-

sága megrendítő, különösen, amikor nagyböjtben a kereszt-

utat imádkozzuk, nagypénteken pedig Jézus kereszthalálára 

gondolunk.  

De Jézus feltámadása a reményt erősíti meg bennünk! Le-

het, hogy nagyon távoli, és megfoghatatlan Jézus feltáma-

dása, mégis történelmileg hiteles, a benne való hit erőt ad a 

hívő embernek. Hogyan közelítsük meg mi, ma élő emberek 

Jézus feltámadását? Keresztény életünknek, és Isten megis-

merésének az alapja, és kiindulópontja az imádság. Az éle-

tünk minden területén fokozatos tanulással, és munkával sa-

játítjuk el a kívánt ismereteket. Ez így van az Istenkapcsola-

tunkban is! Amit fontos, hogy elérjünk, és elérhetünk már 

most is a földi életünkben, az a megigazulás. A Szentírás és 

az Egyház tanítása szerint a mi feltámadásunk két lépcsőben 

valósul meg: Az első lépcsőt úgy hívjuk, hogy megigazulás. 

Ezt a megigazulást itt és most kaphatjuk meg a hit által, a 

Szentségekben, különösen a Szentáldozásban. Az idei nagy-

böjtben is az egyházunk bátorít, hogy a három lelki, bibliai 

eszközzel: az imádság, az alamizsna (pl. a szegények megse-

gítése), és a böjt által érhetjük el „a lelki feltámadást”. Ennek 

szép példája a Szentírásban „A tékozló fiú” története, érde-

mes elolvasni (Lk. 15, 11-32), különösen az utolsó verse, az 

apa öröme, aki itt az Istent jelképezi, ezt olvassuk: „S illett vi-

gadnunk, és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt, és életre 

kelt, elveszett, és megkerült.”. A keresztény ember erre a mé-

lyebb szeretetre hivatott, hogy ebből szülessen meg a na-

gyobb elköteleződés a családban, az egyházközségben, és 

a polgári életben. Az emberi életünk legnagyobb vágya, 

hogy elfogadjanak, szeressenek, és mi is szeressünk másokat. 

Ha ebben a tevékeny hitben éljük a mindennapi életünket, 

megerősödik bennünk a remény, amellyel előre tekintünk, 

megrendülve, de lelkünk mélyén hálával, és békében hall-

gassuk, olvassuk húsvétkor Jézus feltámadásáról szóló leírá-

sokat.   

Kedves Testvérek, a mai nehéz időben is legyünk hálásak az 

elért eredményekért, az üzletekben nagy választékban vá-

sárolhatunk, meleg otthonunk van(de sajnos nem mindenki-

nek), segítsünk a hozzánk fordulókon! 

A mostani járvány, ez a láthatatlan ellenség arra ösztönöz-

zön, hogy még inkább összekapaszkodjunk Istenbe és egy-

másba. Az Egyházunk is ebben akar segíteni, én is minden-

nap imádkozom az itt lakókért! 

Isten nem vár lehetetlent, arra hív, hogy építsük a magunk és 

azok életét, akikkel találkozunk. Bízva Jézus ígéretében, ahol 

ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben ott va-

gyok (Mt 18,20). 

Ezekkel a gondolatokkal kívánom, hogy hitben támadjunk 

fel, vagyis lelkiismeretesen éljük a mindennapjainkat, a hívő 

ember pedig tudatosan élje a keresztény életét, és akkor kö-

zelebb kerülünk Jézushoz és egymáshoz is! 

 

Tokod, 2021 húsvétja 

Tisztelettel és szeretettel, 

László atya 
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Portré ecset nélkül 

SCHALK ALBERT és családjáról 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tokod vonatkozásában érdekes ez a családnév, mert nem magyar, 

hanem német. Sok tokodi, régi időből származó névsort átnéztem, de 

ezzel a névvel nem találkoztam. Tokod mindig magyar község volt. A 

tatárjárás meg a törökök itt léte és pusztítása miatt nagyon elnéptele-

nedett az ország, szükség volt idegenek betelepítésére. A 18. század 

elejétől kezdődően folytak a telepítések nagyrészt Németországból. 

Kátai Ferenc Tát története 1181-1981 című könyvében 1715-ben 6 job-

bágyról tesz említést, 1720-ban 39-ről és köztük már megjelentek a né-

met nevek. A leggazdagabb egy magyar, kettő pedig - Schalk János 

és Schalk József - német. Az 1839-40-es években a 119 adózó közül a 

leggazdagabb Schalk Mihály. Az említett telepítések során csekély 

számban németek kerültek Tokodra is. A 77 örökös jobbágyok között 

például Hack Tamás és Scmitt Sebestyén, meg Grósz János tűnik fel 

német nevével. Az 1930-as években a nem magyar anyanyelvűek kö-

zül voltak, akik magyarosították a családnevüket, pl. Schliz-ről Selme-

cire, Enczer-ről Erdeire. 

Most Schalk Albertékat látogattam meg a Béke utcai családi házukban 

egy hosszabb, életútjukról történő beszélgetésre. Bevallom Albi, hogy 

amikor ideértem a házatokhoz, furcsa érzés fogott el a vasrácsos, be-

csukott kapu előtt, mert amikor jöttem napraforgóért a cinkéimnek 

tárva-nyitva volt. Igen – futott át rajtam, pihen a bolt, mert rövid idővel 

ezelőtt 2020 utolsó időszakában a gazda nyugdíjba ment. 

Mikor is érkeztél meg ebbe a házba Albi? 

1950 kisasszony havában, azaz augusztus 25. napján szüleim örömére. 

Édesapám Schalk Albert 28 éves volt mert 1922-ben született a szom-

széd községben, Táton. Édesanyám Robotka Erzsébet 27 éves volt, mert 

ő 1923-ban született Tokodon. Egy nővérem van, Katalin, aki 1943-ban 

született. Őt még bölcsőben ringatták, majd Tátról hoztak neki babako-

csit, engem már abban tologattak. 

Édesapádat ismertem, többször dolgozott együtt a férjemmel. Ha szóba 

került, mindenki a tisztelet hangján szólt róla. Édesanyádat kevésbé is-

mertem. Kérlek beszélj róluk és a további felmenőidről. Tudod-e honnét 

származnak? 

Apai ágon német földről az bizonyos, de nem tudom mely részéről. 

Édesapám Táton lakott házasságkötéséig a szüleivel, utána Tokodra 

költözött felesége otthonába. 1948-ban építette ezt a házat, amelyben 

most beszélgetünk. Kőműves volt a szakmája és az üveggyárban dol-

gozott a szakmájában 1946-tól 1979-ig. Betegség következtében 1989-

ben meghalt. Egy öccse volt György és egy nővére Magdolna. Édes-

anyám a háztartást vezette, kapált és művelte a szőlőt, amelybe nővé-

remnek és nekem is be kellett segíteni. Apai nagyapám neve Schalk 

Albert. Táton született és ott is élt nagyanyámmal Schupp Magdolná-

val. Nagyapa bányász volt, a dorogi bányában dolgozott. A katona-

ságnál őrvezetői rangban szolgált. A háború után őket is kitelepítésre 

sorolták be több sváb családdal együtt, de végül mégsem vitték el 

őket. 1965-ben hunyt el. Három gyermekük született: Magda, édes-

apám és György. Anyai nagyszüleimről csak annyit tudok, hogy nagy-

apát Robotka Lajosnak hívták és a „Csöre” ragadvány nevű famíliához 

tartozott. Nagyanyám pedig Szabó Julianna volt, és mind a ketten to-

kodi illetőségűek voltak.  

Haladjunk tovább az elkezdett utadon és lássuk, hogy milyen állomá-

sokon mentél keresztül. Az első megérkezésed után következett az 

óvoda. Mire emlékszel ebből a korszakodból?  

Jól emlékszem Adél óvónénire és a két főző nénire, Kolbert Jánosnéra 

és Csernyi nénire, no meg egy „leszereplésemre”. Az egyik ünnepségen 

jelmezben szerepeltünk, én kéményseprő voltam. Jól megtanultam, 

tudtam is a szövegemet, és amikor rám került a sor, megkukultam, 

egyetlen szót sem szóltam, csak álltam némán. Nem tudom már, hogy 

miért, de azt igen, hogy makacsságból nem szólaltam meg. 

Azután megérkeztél a következő állomásra, ahol már tudtad, hogy 

nem lehet következmények nélkül makacskodni. Mesélj az iskolás 

időszakodról.  

1956-ban kezdtem el az általános iskolát. Kovács Géza volt az első 

tanítónk, de később tanított Vörös Jánosné, Csóka Irén, Lelkes Ot-

tóné, Huber Andrásné, Tilli István, Peterke Árpád, akik most hírtelen 

eszembe jutottak. Az általánosban osztálytársaim voltak: Lukács 

Hilda, Kovács Magdi, Szél Ilona, Erdősi Mária, Bartók Klári, Simon 

Magdi, Kolek Katalin, Papp Juliska, Lehoczki Bernadett, Faragó 

László, Muszela János, György Lajos és György István volt a legjobb 

barátom. Velük és Kaptás Bélával őriztük a libákat, és sokat játszot-

tunk együtt. Gyakran jártunk a Getére. Mindegyikünknek volt egy 

külön forrása az Újszőlők előtti kishegy túlsó felén, ahol felbuzgott a 

talajból a víz. Sokat pilinckéztünk, bár ezt a szüleink nem szerették, 

féltettek a pilincke hegyétől. Mert ez a játék egy kb. fél méteres, 

egyik végén kihegyezett seprűnyélből, meg a pilinckéből áll, amely 

20 cm-es kétvégén kihegyezett seprűnyél darab volt. A pilinckét a 

földre tettük és a seprűnyél kihegyezett végével a pilincke egyik he-

gyes végére ütöttünk, az felrepült és futottunk utána, hogy a leve-

gőben minél többször tovább tudjuk ütni. Egyszer sem okozott a kis 

pilincke balesetet. Szerettük a biciklikereket futtatni és szaladni vele. 

Ha az iskolába rászolgáltatok, hogy fegyelmeztek tanítóitok?  

Körmöst vagy pofont kaptunk vagy a fejünk búbjára kokit. Ilyen 

esetben nem dicsértek meg bennünket otthon sem. Nem kérték 

számon a büntetés miértjét tanítóinktól, mert tudták, hogy rászolgál-

tunk. Soha nem szálltunk szembe tanítóinkkal mi sem és szüleink sem. 

Nem úgy, mint manapság teszik egyesek. Tantárgyaink közül a tör-

ténelmet és a rajzot szerettem jobban a többinél. Kedveltem a raj-

zolást és az olvasást. Egy alkalommal éppen Rejtő könyvet olvas-

tam, és bejött apukám, én gyorsan rátettem a könyvre a rajztáblát, 

ő meg rácsapott és a tábla meg a csillárt találta el, amely széttört, 

anyukám meg csodálkozva kérdezte mi történt itt. Római katoliku-

sok vagyunk, jártam hittanra is, ministráltam is. Igaz, hogy elkövet-

tünk csínyeket, de a gyermekkoromat a magam részéről jónak ér-

tékelem.  

Mikor történt a bizonyítványosztás a nyolcadikban és mi történt az-

után, tanulás vagy munka?  

Szüleim a tanulás mellett álltak, egyetértve velük egy évet el is vé-

geztem az Esztergomi Gimnáziumban. A tanulást ugyancsak Eszter-

gomban szakmunkás iskolában folytattam és géplakatos szakmun-

kás bizonyítványt szereztem és a Szerszámgépgyárban dolgoztam 

a szakmámban. Majd, mert ott 10 fillérrel több órabért fizettek át-

mentem az Üveggyárba. Onnan vonultattak be a katonasághoz 

1969-ben Papp Rudolffal és Jakab Ivánnal együtt. Leszerelés után 

az Üveggyárban folytattam a munkát. Majd a táti malomba men-

tem át, még a molnár szakvizsgát is letettem. Ezt a munkahelyet kö-

vette az EVIG-ben a targoncázás, rövid ideig Papp Szilveszter vál-

lalkozónál dolgoztam Azután a Hidrogép Kft dolgozója lettem, ott 

1989-ben pedig munkanélküli és családi vállalkozásba kezdtem. Az 

udvaromban lévő épületben takarmány boltot vezettem 30 éven 

át, 2020-ban történt nyugdíjba menetelemig.  

Katonaviselt emberektől hallottam, hogy a sorkatonai időszak alatt 

többek életében történik valami életére kiható esemény. Netán 

nálad is így volt? 

Igen nálam is, belépett az életembe  valaki. Kaptam egy fényké-

pet, amelyen az egyik lányon megakadt a szemem és írtam neki, Ő 

pedig válaszolt és elhatároztam hogy ő lesz a feleségem. Leveleink 

váltották egymást, majd leszerelésem után udvaroltam lev-

elezőpartneremnek a tokodi Papp Erzsébetnek és 1973-ban Toko-

don házasságot kötöttünk. A lakodalom külön-külön kettőnk szülői 

házában zajlott le. 

Erzsike kérlek most vedd át a szót Albitól és folytasd azzal hogy ki 

költözött kihez és hová? 

Én költöztem a Petőfi utcai 5-ből férjemhez, szülői házába, ez az 

apósom által 1948-ban épített ház, amelyben most is élünk. Akkor 3 

szobás komfortos családi ház volt, amelyet belső szerkezetében és 

hozzáépítéssel nagyobbá és kényelmesebbé tettünk 1973 –ban. 

Mesélj magadról, felmenőidről, ifjúságodról? 

Dorogon születtem 1952. szeptember 30-án, két évvel előtte szüle-

tett a bátyám, aki a keresztségben Rudolf nevet kapta. Édesapám 

Papp Rezső 1919-ben született és már fiatalon az üveggyárban dol-

gozott. Majd gazdálkodott, művelte szántóját és a szőlőt. Voltak ál-

lataink is köztük két ló, amelyek ha szükség volt rá szekeret húztak. 

Földje a Tsz-be került, és Ebszőnyben a bányában vájárként dol-

gozott és onnan is ment nyugdíjba. Betegség következtében 1993-

ban meghalt.  

 



 

Tokodi Kopogtató - 6 -      

 

         Községünk életéből 

Édesanyám Juhász Erzsébet, 1921-ben született. Ő a háztartást 

vezette, majd belépett az Aranykalász Mg. Termelőszövet-

kezetbe. Először a csibe telepen dolgozott, majd a Tsz. altárói 

zöldség boltjában volt eladó. Sajnos beteg lett és 1978-ban 

elhunyt. Apai nagyapám Papp Ferenc volt, apai nagyanyám Ro-

botka Mária. Annyit tudok még róluk, hogy 6 gyermekük volt. An-

yai nagyapám Juhász Péter, anyai nagyanyám Süveges Ilona, 45 

évesen 1947-ben meghalt. Az apai ágat tovább nem ismerem.  

Anyai dédapám Süveges Sándor, ő a dorogi kőbányában dol-

gozott és a hegyen át járt a munkába. Előttem van most is ahogy 

az udvaron ült és pipázott, 1969 ben halt meg. Felesége az én dé-

dmamám Szandrusz Karolina volt, aki akkor halt meg, amikor én 

születtem. Együtt érte az öröm és a bánat családunkat. Juhász Pé-

ter megözvegyült és Robotka Mária is. Ők összeházasodtak, így 

lett az apai nagyapám és az anyai nagyanyám egy pár. Ők is 

velünk éltek a Petőfi utcában. Az óvodában én is Adél óvónéni 

csoportjába jártam. Az az emlék jutott most az eszembe, hogy 

amikor megkaptuk az ebédet, az én bablevesemben nem volt 

bab. Meg az, hogy mindig Nikodém nevű fényképész jött fotózni 

az óvodába. Az általános iskolát 1959/60 -as tanévben kezdtem 

el és ‘67-ben fejeztem be. 

Elevenítsd fel egy kicsit azt a nyolc évet! 

 Az 1-2. osztályban Csipke Jánosné tanított, a harmadikban Mécs 

Istvánné, a negyedikben Vörös Jánosné. Már nem tudom, hogy 

miért, de az emléke még most is rosszul esik, mert Mécsné az oszt-

ály előtt megszégyenített. Szívesen emlékszem viszont Seres Sanyi 

bácsi irányítása alatti kertészkedésre és kisállat nevelésünkre. Mert 

tartottunk nyulat és tyúkokat is. Az iskola kertjében pedig 

zöldséget termeltünk. Be volt osztva, hogy kinek mikor és mi a 

feladata. Terményeinket a templom előtti kis piacon adtuk el. Volt 

műhely is az iskolában, a fiúk famegmunkálással foglalkoztak, mi 

lányok pedig főzéssel és kézimunkázással ismerkedtünk. 

Édesanyám is sok mindenre megtanított, még tésztát gyúrni is. 

Szép és jó dolog a barátkozás, kik voltak a te barátnőid? 

Tokodi Magdolna - ő volt a legelső - azután Csipke Katalin, Hazafi 

Katalin később Szél Zsuzsa és Kovács Éva. Az általános után még 

az 1967/68-as tanévben beíratkoztam az Esztergomi Kereskedelmi 

és Vendéglátó Szakközépiskolába és három év múlva sikeres 

vizsgát tettem. Nagyra becsülöm Stampf Irmát aki a dorogi gya-

korlatokon vezetőnk volt. A dorogi Híradástechnikai boltnak volt a 

vezetője. 

Most már azt is áruld el hogy mikor körözött itt a házatok felett a 

gólya? 

 1974. június 28-án megszületett első gyermekük, Beáta. ő az ál-

talános iskola után az Esztergomi Berzeviczy Gergely Közgaz-

dasági Szakközépiskolában tanult és érettségizett. Könyvelő és 

adótanácsadóként dolgozik Esztergomban. Férje is tokodi, 

Ferencz Aurél. Tokodon laknak a Kossuth út 89-ben. 5 napos korá-

tól nevelnek egy tündéri kislányt, Brigittát. Ő a mi kis unokánk. 

Nagyon kedves gyermek. Szeret nálunk is lenni és játszani. Albi 

épített neki az udvarunkon egy, az Ő méretéhez szabott házat, be 

is rendeztük. Nagyon szeret benne játszani.1977. április 1-jén fiunk 

született, Tamás. Ő az Esztergomi Bottyán János Szakközépis-

kolában éretségizett. Jelenleg vállakozóként dolgozik Buda-

pesten, és ott is lakik. A gyermeknevelésben segítettek a mamák, 

de haláluk után nem volt, aki vigyázzon gyermekeinkre, és nem 

tudtam munkát vállalni, így hát itthon maradtam.  Később másfél 

évig dolgoztam a postán és 1988 őszétől a helyi óvodában 

helyezkedtem el. Letettem a gondozónői szakvizsgát és 24 évet 

dolgoztam dajkaként. 2011-ben 59 évesen nyugdíjba mentem. 

Mind a kettőtöktől kérdezem mit kaptatok szüleitektől olyat, ami 

kihatott egész életetekre? 

Szeretetet, segítséget, jó irányba vezető és munkára nevelést. 

Nehéz és fáradságos munkával teremtettétek meg mindazt, ami 

körülvesz benneteket, mégis jutott idő arra is, hogy részt vegyetek 

a község társadalmi életében, pontosan miben? 

Albi kezdi a választ: 2014-ig három ciklusban tagja voltam az 

önkormányzat képviselő testületének és a népjóléti bizottságnak. 

A lehetőségekhez mérten segítettük a bajba és nehéz helyzetbe 

kerülteket. Sajnos közben sok nyomorúságos hazugságot tapaszt-

altunk az emberek között. Sorozatosan részt vettem a szüreti 

felvonulásokon, többnyire a kisbíró szerepében. Részese voltam a 

Gadellaca  kórus és a Szivárvány Társaskör szervezésének. A kó-

rusnak is tagja lettem. Közreműködtem különböző rendezvények 

lebonyolításában többször feleségemmel együtt, beleértve a 

főzést is. 

Erzsike folytatja: mindazt megerősítem amit Albi elmondott, mert 

sokszor együtt voltam vele. Nyugdíjasként is elfoglaljuk magunkat. 

Albi mindent meg tud javítani a villamosság kivételével amit kell. 

Időnként a szakmáját is gyakorolja a barátoknál, rokonoknál és 

szívesen segít ahol tud. Ellátom én meg a háztartást és tyúkokat is 

tartok. Nem idegen nekünk az állattartás, volt olyan időszak az 

életünkben, hogy 33 malacot nevelt és látott el egyszerre a férjem. 

Egy szilveszteri bálon történt meg, hogy megnyertem a 

főnyereményt, egy kismalacot, felneveltük és sok kismalac anyu-

kája let. 

Véleményetek szerint milyen a jelenünk és milyennek látjátok a 

jövőt? 

A válaszunk egybehangzó, az a meglátásom hogy az emberek 

többsége félelemmel és feszültséggel teli. Várjuk hogy 

egészségben, nyugodtan a családdal együtt tudjunk ebédelni, 

együtt lenni. A jövő pedig nem egészen jó felé mutat. Az ember-

iség elfajulásától féltjük gyermekeink jövőjét. 

Vágytok-e még valamire amit nagyon szeretnétek 

megvalósítani? 

Albi reagált a kérdésre: Várjuk és tervezzük egy erdélyi utazás le-

hetőségét hogy találkozzunk és együtt lehessünk a Homoródalmási 

barátainkkal. 

Egy utolsó kérdés boldogok vagytok? 

Kis gondolkodás után Albi fogalmazza meg a választ: mivel 

egészségünkben, és családunkban is rendben van minden, 

boldognak érezzük magunkat. 

Albi és Erzsike! Kívánom hogy életutatok további része is boldogan, 

szeretetben, egyetértésben teljen. Megköszönöm időtöket, 

kedvességeteket egy régi magyar áldásból vett idézettel, amely – 

külön kettőtökhöz szól: 

 

Legyen áldott, gyógyír szavad 

Minden hozzád fordulónak. 

Legyen áldást hozó kezed 

Azoknak, kik érte nyúlnak. 

Áldott legyen a mosolyod 

Légy vigasz a szenvedőknek. 

Légy áldott találkozás, 

Minden téged szeretőnek. 

Őrizzen hát az áldás. 

Őrizze meg tisztaságod, 

Őrizze meg kedvességed 

Őrizzen meg önmagadnak, 

És a téged szeretőknek! 

 

Tokod, 2011. március                              Soós Rezsőné 

 

Tisztelt tokodi lakosok! 
 

Mint sokan láthatták, egyesületünk egy új tűzoltóautót vásá-

rolt meg. Hamarosan elkezdjük a honosítás folyamatát, és 

reméljük, minél hamarabb szolgálatba állhat. Azonban ah-

hoz, hogy az autót el tudjuk helyezni a szertárban, szükség 

van bizonyos átalakításokra. Mindezek felett az autó üzem-

behelyezési költsége is sok pénzt emészt fel. A fent említett 

okokból fordulunk most Önökhöz. Amennyiben lehetőségük 

van bármilyen összeggel támogatni minket, kérjük utalják át 

az alábbi számlaszámra. Segítségüket előre is köszönjük!  

Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Közlemény: Tűzoltó 

Számlaszám: 10403648-50526778-66501006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Sok kicsi sokra megy! 
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Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJÉT: 

 

Grim Bercel 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Kabai Zoltánné (Rotteridesz Erzsébet Anna)  61 éves 

- Bolla Lajos     66 éves 

- Dobos József     67 éves 

- Dunai István     58 éves 

- Olasz József     60 éves 

- Kondár Sándorné (Tillmann Katalin)  91 éves 

- Pap István     50 éves 

- Rozmaring János    62 éves 

- Kovács Lászlóné (Rozmaring Jolán)  70 éves 

- Kovács Sándorné (Vigh Ilona)   85 éves 

Tóth János honvéd története 

 
Úgy 12-13 évvel ezelőtt levelet kaptam a Csíkszentmártoni 

Hagyományőrző Egyesülettől. A levél írói arra kértek, hogy 

segítsek nekik egy falujukban 1944-ben eltemetett Tokodon 

született és Tétről bevonult honvéd hozzátartozóinak felkuta-

tásában. Világháborút megjárt személyeknél érdeklődve 

néhány napon belül megtudtam, hogy Tóth János nevű 

honvéd szerepel az elesettek listáján, de Ő nem Tétről, ha-

nem Tátról vonult be. Az adatokat egyeztetve kiderült, hogy 

ugyanarról a személyről van szó. Elírás történt ugyanis, így ke-

rült a nyilvántartói lapra Tát helyett Tét. A család még elő 

tagjai, a Nyergesújfalun élő nővére, Tokodon élő unokahú-

gai könnyezve fogadták hírt, hogy hozzátartozójuk méltó-

képpen van eltemetve és nem ismeretlen helyen nyugszik. 

2008-ban egy erdélyi utam alkalmával felkerestem a teme-

tőt. A példásan rendben tartott sírkertben frissen készült fa-

keresztek álltak, olvasható feliratokkal. Egy koszorúval emlé-

keztem meg egykori földinkről, a hősi halált halt Tóth Jánosról 

és megköszöntem csíkszentmártoniaknak áldozatos munká-

jukat. A temetőről és a sírról fényképeket is készítettem, ame-

lyeket hamarosan meg lehet nézni községünk honlapján. 

 

Tokod, 2021. 01. 14.               Pánczél Mihály 

 

 

Hallott róla? 

 
Kicsit megkésve, de annál nagyobb örömmel szeretnék tá-

jékoztatást adni a TÜSC egykori labdarúgója, községünk ko-

rábbi lakója a 74 éves Soós Sándor kiemelkedő sport sikerei-

ről. A vesebetegsége miatt transzplantáción átesett veterán 

sportoló, rendszeres résztvevője a Szervátültetettek Nemzet-

közi Versenyeinek. 

Felsorolni is nehéz hány Világjátékon, Európa Bajnokságon, 

Világ Bajnokságon nyert aranyérmet, vagy szerzett érmes 

helyezést bowling sportágban. A kiváló sportolóról számta-

lan írás olvasható az interneten, amelyek közül a KEMMA 

2018. 07. 19-i „Sokaknak példát mutatva dob és gurít, na-

gyon sikeresen” című írását ajánljuk. 

Kedves Sanyi! 

Eddigi eredményeidhez szívből gratulálunk és további sok 

sport sikert kívánunk! 

Egykori játékostársaid és tokodi ismerőseid nevében 

                 Pánczél Mihály 

Tokod, 2021. 01. 08. 

 
Hallott róla, hogy Csúcs Zoltánnak, a BONUM TV technikai 

igazgatójának tokodi felmenői vannak?  Anyai nagyszülei 

György István és felesége Csákvári Klára községünkben él-

nek. 2005 és 2010 között számtalan rendezvényünkön Ő ké-

szítette a videó felvételeket, Önkormányzatunk megbízásá-

ból. Szakmai előre meneteléhez, szívből gratulálunk és to-

vábbi sok sikert kívánunk! 

                 Pánczél Mihály 

Tokod, 2021. 01. 08. 

 

 

 

Hallott róla, hogy Kodály Zoltán Tokodon is gyűjtött népda-

lokat? A híres zeneszerző és zenetudós 1922. május 21-én járt 

községünkben. A Grósz Ferenc által előadott dalok közül ket-

tőt rögzített: A „Menyasszonynak egy foga van, az is gúzson 

jár” és a „Házam előtt diófa, diófa”.  A dalok szövege és kot-

tája megtalálható az interneten a Zenetudományi Intézet 

Hangarchívumában hungarica.hu alatt. 

                 Pánczél Mihály 

Tokod, 2021. 01. 13. 

 

 

Hobbikertészkedés 
 

 

Régebben a kert és a kertészkedés a megélhetés egyik alappillére 

volt. A régi házaknál a hátsó udvaron komoly zöldségtermesztés 

folyt, és a gyümölcsfák is fontos szerepet töltöttek be az élelemel-

látásban. 

Ma, amikor minden megvásárolható az élelmiszerboltokban, már 

nem fontos a zöldségek és gyümölcsök megtermelése, ráadásul 

idő sem jut mindig a növények gondozására. Ezért a kerttulajdo-

nos igényeinek megfelelően átalakultak a kertek: szabadidő eltöl-

tésére nagyobb füves területeket alakítanak ki, takarásra örökzöl-

dekből magas élő falakat hoznak létre, különleges díszfákat tele-

pítenek. Ám a kert sok más lehetőséget is rejt magában és szám-

talan hobbicélú tevékenységre ad lehetőséget.  

A hobbikertészkedés nem feltétlenül arról szól, hogy ellássuk a ház-

tartást élelemmel, hanem sok más egyéb célja is lehet. A hobbi-

kertészkedés biztosítja a jó levegőn tartózkodást, a rendszeres 

mozgást, kikapcsolódást és közös családi programmá is válhat. A 

legfontosabb, hogy kellemes időtöltés legyen és túl sok, vagy ne-

héz munka bevállalásával ne változzon át kényszerré. 

A kerthez sokféle hobbitevékenység kapcsolódhat. 

Maga a kert megtervezése, betelepítése, új növények beszerzése 

és időnként a kert átépítése izgalmas feladat annak, aki szeret al-

kotni. Később a bokrok nyírása, a fű levágása ad rendszeres mun-

kát a kertben. 

A legnagyobb örömöt talán a zöldségek és gyümölcsök termesz-

tése okozza a kert tulajdonosának. Nem csak a gyümölcsfajok, -

fajták és zöldségfélék ültetésének megtervezése, de a termés fej-

lődésének és érésének követése is izgalmas. A szüret és a termés 

elfogyasztása, feldolgozása hasznot is hoz, de a saját, frissen lesze-

dett, érett, vitaminokkal teli gyümölcs és zöldség egészségesebb 

is, mint a boltban vásárolt.  

Manapság nagy divat a különleges dísznövények, vagy zöldsé-

gek, gyümölcsök szaporítóanyagainak beszerzése. Izgalmas kipró-

bálni az új ízeket, vagy megfigyelni egy-egy addig ismeretlen vi-

rág kinyílását.  

Maguk a növények is számtalan lehetőséget kínálnak, így a 

bonsai fák, vagy alakra formázott örökzöld bokrok készítése is hob-

bivá válhat.  

Szép környezetben a család is szívesebben tölti kinn az idejét. 

Akármilyen hobbit is választunk, mérjük fel reálisan a vele járó ne-

hezebb munkát is, pl. a gyümölcstermesztéssel a permetezés, a 

zöldségtermesztéssel a kapálás, gyomlálás is együtt járhat. Min-

denki csak annyit vállaljon be, amennyi kellemes időtöltéssé teszi 

a hobbikertészkedést. 

Pánczél Edina 

agrármérnök, okl. kertészmérnök 
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Elkészült a Tokodi Helytörténeti Kultúrmisszió új, Facebook-tól független honlapja: 

www.tokodanno.hu 
A honlapon elérhető valamennyi archív és mai fénykép a faluról, rendezvényekről, tájegységekről, továbbá 

az elmúlt években készített természetfilmek, cikkek is elérhetők.  

Az elmúlt 20 év rendezvény-videói is ezen a honlapon találhatók a „Videók” menüpont alatt.  

(Folyamatosan frissül!) 

A honlap készítésén Lovász Ádám dolgozott, köszönjük munkáját! 

http://www.tokodanno.hu/

