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Polgármesteri eseménynapló 
 

Április 15. Közös bejáráson vettem részt a Léthé Kft képviselő-

jével községünk temetőjében, ahol jeleztem feléjük, hogy 

gyakrabban szeretném, ha ürítenék a szemetes-zöldhulladé-

kos gyűjtőedényeket (hiszen azok állapota kritikán aluli), to-

vábbá, hogy a temetések idejére az autóikat legyenek ked-

vesek lent parkoltatni. Ezen felül több kisebb dologban is meg-

állapodtunk, bízva benne, hogy gondozottabbá válik telepü-

lésünk sírkertje. 

Április 28. Ismét településünkre érkezett a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központja által üzemeltetett mobil oltóbusz, 

ahol a már korábban beoltott polgártársaink kapták meg 

második körös védőoltásukat.  

Április 30. Szabó József Urat fogadtuk a községházán telepü-

lésünk jegyzőjével és Faragó Ferenc képviselőtársammal. A 

beszélgetés fő témája a településünknek ajándékozandó 

cséplőgép és egyéb paraszti eszközök voltak, bízunk benne, 

hogy tudunk megfelelő helyet találni fenti emlékeknek.  

Május 3. Fülöp János Urral egyeztettünk a Magyar Falu Prog-

ram keretein belül beadandó pályázatról, melyet civil szerve-

zetek részére hirdettek meg. 

Május 4. Garaguly Tibor jegyző Úrral Dorogra utaztam, ahol 

egy megbeszélésen vettünk részt a Dunamente és Térsége Tu-

risztikai Egyesület vezetőjével. Bízunk benne, hogy a közeljövő-

ben jó hírekkel szolgálhatunk turisztikai szakterületet tekintve.  

A kormányhivatal munkatársaival közös bejáráson vettünk 

részt, ahol illegálisan lerakott hulladékok elszállításáról egyez-

tettünk. 

16 órától közös gyertyagyújtáson vettem részt a helyi pedagó-

gus közösséggel, ahol Csipke Jánosné Joli nénire emlékez-

tünk. Igazán megható volt kollégáitól, kolléganőitől ez a meg-

emlékezés, hiszen a kialakult járványügyi helyzetre való tekin-

tettel a korábbi temetésen csak a szűk család vehetett részt.  

Köszönöm a meghívást Huber Andrásné Anci néninek. 

Május 6. Dr Mechler Márk ügyvéd Úrral egyeztettem a csator-

názási beruházás kapcsán szükséges szorgalmijog bejegyzé-

sekről. 

Május 7. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által szervezett és a Flórián nap alkalmából tar-

tott ünnepségen vettem részt a Nyergesújfalui Katasztrófavé-

delmi Őrsön. 

Május 13. Tokod-Ebszőnybányán az ÉKDU-7-es csatornázási 

projekt kapcsán egyeztettünk egy személyes bejárás kereté-

ben a kivitelező és az ÉDV Zrt. képviselőivel. Reményeim szerint 

a nyár közepén-végén megkezdődik a csatornahálózat kiépí-

tése Ebszőnybánya területén.  

Május 17. Dr Mechler Márk ügyvéd Úrral egyeztettem az ön-

kormányzat kintlévőségeivel és annak behajtásával kapcso-

latban. Sajnos több éve húzódó ügyekről van szó, többnyire 

étkezések befizetésének elmulasztásából adódóan.  

 

Tisztelt adózóink! 
 

Az Önkormányzat bevételei az elmúlt időszakban nagymérték-

ben csökkentek. A kifizetendő terheink, kiadásaink pedig mind-

eközben nem csökkentek, inkább tovább növekedtek.  

Tokod Nagyközség Önkormányzata szigorú, takarékos költség-

vetési gazdálkodást folytat. Ennek ellenére a 2021. évi költség-

vetés végrehajtása, a településen tervezett fejlesztések meg-

valósítása, nehézségekbe ütközhet.  

A koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának 

enyhítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 639/2020. 

(XII.22.) kormányrendelet értelmében az iparűzési adó mértéke 

1%-ra csökkent.  

Az Önkormányzat iparűzési adó kintlévősége a negyedév vé-

gén 21.570.334, -forint volt.  

Magánszemélyek tekintetében a kintlévőségek meghaladják 

a 11 millió forintot. 

A falusi közösség érdekében elengedhetetlen, hogy intézkedé-

seket tegyünk ezen tartozások rendezésére.  

 

Nyomatékosan megkérem Önöket, hogy az Önkormányzati 

adótartozásaikat június 30-ig rendezzék! 

 

Ezen időpont után a tartozások behajtására megtesszük a szük-

séges végrehajtási intézkedéseket a Nemzeti Adó- és Vámhi-

vatal felé. 

 

Köszönöm együttműködésüket!  

Garaguly Tibor 

jegyző 

 

Köszönetnyilvánítás 

 
2021-ben Költészet napja alkalmából 

elkészített videofilmben Szepesi Zsu-

zsanna előadását tekinthették meg 

közösségi oldalaink követői, köszönjük 

az előadást! A videó megtekinthető a 

www.tokod.hu honlapon. 

Tisztelt tokodi lakosok! 
 

Az idősek nappali ellátása a Dorog és Térsége Szociális Alap-

ellátó Szolgálat telephelyeként működik és nyújtja a szociális 

szolgáltatást Tokodon. Szolgáltatásaink: idősek klubja, szociális 

étkeztetés és házi segítségnyújtás.  

A klubba továbbra is várjuk azokat az egyedülálló nyugdíjaso-

kat, akik társaságra és programokra vágynak. Várjuk azokat a 

nyugdíjasokat is, akik párjukkal élnek, és szeretnék a napjaikat 

nagyobb társaságban eltölteni. Ezenkívül várjuk azokat a sze-

mélyeket is, akik napjaikat tartalmasan szeretnék eltölteni kor-

társaik között és szeretik a közösségi együttlétet.  

 

Ízelítő a klub programjából: 

Filmnézés, kártyacsaták, társasjáték, sakk parti, szalonnasütés, 

bográcsozás, kapcsolattartás a szomszéd település klubtagjai-

val, heti kímélő torna… Lehetőségeinkhez mérten kiránduláso-

kat szervezünk. (Sajnos ezek a programok a járvány helyzet mi-

att, átmenetileg szünetelnek!) Segítséget nyújtunk klubtagjaink 

hivatalos ügyeinek intézésében, fürdés, mosás, orvosukkal való 

kapcsolattartásban, gyógyszerek felíratásában, kiváltásában 

egyéb ügyeik intézésében. 

Étkezési lehetőséget (ebédet) biztosítunk a klubtagoknak, il-

letve azoknak a szociálisan rászorult személyeknek is, akik az 

ebédet életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt 

önmaguk számára nem képesek biztosítani.  

Forduljanak hozzánk bizalommal személyesen Tokod, Deák Fe-

renc u. 8. sz. alatti klubhelységben, vagy telefonon Szívósné 

Resszer Márta telephelyvezető (06 30 833 51 16) számon.  

 

Nyitvatartás: 

Hétfőtől-Csütörtökig: 7:40-16 óráig 

Pénteken: 7:40-től 14 óráig 

 

Szeretettel várjuk Önöket! 

 

Ujbányi Tiborné                                          Szívósné Resszer Márta 

intézményvezető                                                  telephelyvezető         

 

 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
http://www.tokod.hu/
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Mesevár Óvoda – Minibölcsőde  

hírei 
 

A COVID-19 világjárvány elleni küzdelem helyi szinten is kihí-

vások elé állított bennünket. A korlátozó intézkedések szüksé-

gesek voltak annak érdekében, hogy a dolgozók és a csalá-

dok egészségét ne veszélyeztessük. Ez a radikális változás 

nem kedvezett a közösségi kapcsolatok ápolásának. A kom-

munikációban sok esetben mellőznünk kellett a személyes 

párbeszédeket. Reméljük, hogy az új tanévben visszatérhe-

tünk a megszokott életritmushoz. A helyzet ellenére, igyekez-

tünk mindent megtenni azért, hogy az óvodába járó gyere-

kek gazdag, tartalmas napokat éljenek meg az intézmény-

ben. Madarak és fák napja alkalmából a Kienle Spiess Hun-

gary Kft támogatásával „Állati Jó bemutató”-n vettek részt az 

ovisok. Humoros, szórakoztató előadásban kisállatokkal ismer-

kedtek, közelről megtekinthették, megnézhették szokásaikat. 

A program végén az előzőleg kiírt rajzpályázat eredményhir-

detésén minden résztvevő gyümölcsöt kapott ajándékba, és 

csoportonként az első három helyezett jutalomban részesült. 

Közben mindannyian megcsodáltuk a kiállított rajzokat. Ezt is 

a Kienle Spiess szponzorálta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Még egy felajánlásban volt részünk. A Quality Direct Kft in-

gyenesen kitisztította a szőnyegeinket, és ajándékba adott 

egy Kobold porszívót, ami alkalmas az atkátalanításra, porta-

lanításra és mélytisztításra. A tisztító szerek allergén mentesek. 

A cikk megjelenésekor már zárt körben elbúcsúzunk a na-

gyoktól, a szülők számára fotókkal dokumentálva az ese-

ményt, és az eltelt 3-4 év legfontosabb mozzanatait. Verse-

léssel, énekléssel sütizéssel ünnepelünk, ajándékba tarisznyát 

és könyvet adunk. Szintén megvalósul már a gyereknapi 

program is, ami spotjátékokkal, vetélkedőkkel, a tokodi tűzol-

tók bemutatójával ad időtöltést az ovisoknak. A fenntartótól 

csokit kapnak, szülői felajánlással fagyit nassolhatnak. A „Pizsi 

Party” a középső és nagycsoportos gyerekek részére szerve-

ződik. Itt alvásos, esti-éjszakai „buli”, kincskereséssel, párna-

csatával, videózással, nassolással, tánccal, zenével tarkítva. 

Elkészült a pavilonunk, egymillió forint értékben, melyre rég-

óta gyűjtöttük a forrásokat. Az összeg felét saját költségvetés-

ből, másik felét szülői támogatásból finanszíroztuk. 

Minden lakosnak és óvodás családnak kellemes nyári időtöl-

tést, pihenést kívánok.  

Papné Szaló Ilona 

óvodavezető 

 

 

Kedves Olvasóink! 
 

A könyvtár megnyitja kapuját az olvasók előtt. Védettségi 

igazolvánnyal teljes körűen igénybe lehet venni a könyvtári 

szolgáltatásokat. Aki nem rendelkezik ilyen igazolással, annak 

a könyvtár elé visszük ki a kért könyveket. 

 

Nyitvatartás: 

Kedd: 9:00-13:00-ig 

Szerda: 9:00-12:00 13:00-16:00-ig 

Csütörtök: 13:00-17:00-ig 

Péntek: 9:00-15:00-ig 

 

Várunk mindenkit szeretettel. 

Kérjük, hogy az elmaradt könyvtartozásokat  

rendezni szíveskedjenek. 

Takács Rita 

Papp Antalné 

 

Zöldhulladékos zsák Üveggyárban 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-

ságot, hogy a zöldhulladék 

elszállításához szükséges 

zsákok az Üveggyári cuk-

rászdában is átvehetők 

nyitvatartási időben.  

 

Tiszteletadás Hősök napján 
 

A magyar hősök emlékünne-

pét május utolsó vasárnapján 

tartjuk azokra a magyar kato-

nákra és civilekre emlékezve, 

akik az életüket áldozták Ma-

gyarországért. 2021-ben az 

elmúlt évhez hasonlóan szűk 

körben, képviselőtársaimmal 

tettük tiszteletünket a magyar 

hősök előtt településünk vi-

lágháborús emlékműveinél 

annak reményében, hogy az 

elkövetkező években már 

újra méltóképpen, műsorral 

emlékezhetünk felmenőinkre. 

Várunk a csapatba! 
 

Ha Te is úgy érzed, szeretnél tenni azért, hogy szép legyen a 

község arculata, jelentkezz egy jó hangulatú, közösségi 

gyomlálásra, virággondozásra. (Évente kb. 3 alkalommal) 

 

0630 572 2475 

Ollé Istvánné Nusi 
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Településfásítás Üveggyárban 

 
Az Agrárminisztérium “Tele-

pülésfásítási programjá-

nak” keretében 22 db kes-

kenylevelű kőris facsemete 

elültetése zajlott április 24-

én Tokod-Üveggyárban. Bí-

zunk benne, hogy a későb-

biekben folytatni tudjuk a 

fásítási programot Ebszőny- 

bányán és a falusi részen is, 

az Agrárminisztérium prog- 

ramjának keretében. Köszönjük a védelmi háló felajánlását 

Aknai Péternek! 

 

Köszönjük minden közreműködőnek a segítséget! 

 

Megújult a pincevölgyi  

pavilon teteje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A május 1-i hétvége folyamán egy újabb összefogás eredmé-

nyének örülhettünk. Az Olga Fa-ker zsindely felajánlásának kö-

szönhetően megújult a pincevölgyben található szaletli tető 

héjazata. Mindez a felújítás nem jöhetett volna létre Hegyi és 

Fia Tető Kft. és Dániel Tető jóvoltából, akik vállalták a tető kor-

szerűsítését társadalmi munkában. Így most már a tető végre 

kapott cseppentő bádogot is.  

Köszönjük alpolgármester Asszony zsindely és a hozzá szüksé-

ges anyag felajánlását, továbbá hatalmas hála és köszönet 

Hegyi és Fia Tető Kft. (Hegyi Sándor, ifj. Hegyi Sándor, Draxler 

Tamás, Érsek Tamás) és Dániel Tető (Dániel Gábor) munkájá-

ért. 

Bánhidi László 

polgármester 

Szemétszedés a Nagygödörben 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány évtized után újra népes csoport töltötte meg a 

Nagygödör területét május 1-jén. Most azonban nem majális, 

hanem Jatkovszkiné Pekár Szilvia kezdeményezésére sze-

métszedő akció keretében. A Tokodi Kultúrmisszió és a BEBTE 

Szemétirtók csoportjának közös szervezésében több mint 50 

önkéntes tisztította meg az erdőt, köszönjük munkájukat! 

Szent Flórián napi ünnepség 
 

2021. május 7-én a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság, Esztergom Hivatásos Tűzoltó Parancs-

noksága alá tartozó Nyergesújfalu Katasztrófavédelmi Őrsön 

emlékeztek meg a tűzoltók védőszentjére, Szent Flóriánra. Az 

ünnepségen Mihelik Magdolna Nyergesújfalu polgármester 

Asszonya köszöntötte a jelenlévőket és köszönte meg tűzol-

tók munkáját. Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes Úr, a Komárom-

Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-

tója beszédében méltatta kollégáit és hivatásuk szépségére 

is kitért. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának képviseletében kö-

szönetemet fejeztem ki Aubéli Péter János címzetes tűzoltó 

főtörzsőrmester Úrnak áldozatos munkájáért, melyet a tér-

ségben élő polgártársaiért folytat kollégáival egyetemben. 

Minden elismerésem a tűzoltóké, hiszen ebben a számunkra 

is nehéz pandémiás helyzetben is, esküjükhöz méltóan, alá-

zattal és elszántsággal végzik hivatásuk nehéz, embert pró-

báló feladatait. 

Bánhidi László 

polgármester 

Igazgatási szünet a polgármesteri 

hivatalban 
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Tisztelt sportbarátok! 

 
Nem szeretek írogatni nem kenyerem, de most szeretnék tollat ra-

gadni, mert szeretnék egy kiváló sportbarátról írni, aki szerintem 

tiszta szívből megérdemli. Ezt az önzetlen és csupaszív sportbarátot 

úgy hívják Tarcsai László. Emlékszem, 1960-1970-ig futballoztam, 

már akkor ott sündörgött a sport körül, de amikor megalakult a To-

kod Tsc. labdarugó csapat, szinte ő volt a sport mindenes, szertá-

ros, pénztáros, plakátoló, jegyszedő, tehát él-hal a tokodi sportért. 

Már 50 éve, a mai napig is szívvel lélekkel tevékenykedik.  

Laci, én kívánom, hogy még 30 évig ilyen lelkesen végezd a mun-

kádat a sportnál, ehhez kívánok neked vírus mentes jó egészséget, 

sportban nagyszerű eredményeket és a családi életben sok-sok 

boldogságot. 

Jászai József sportbarát  

 

Sportpálya 
 

Korpási Bálint: Nagyon büszke vagyok, hogy  

Tokodról elsőként  
sikerült kijutnom az Olimpiára. 

 

Elindult a legújabb cikksorozat a Tokodi Kopogtatóban, amely során helyi kötő-

désű elismert sportolókkal készítek interjúkat. Első beszélgetőtársam Korpási Bá-

lint, magyar kötöttfogású birkózó, Olimpiai kvalifikált, aki beszél Lexus-ról, az el-

múlt másfél évről, a jövőbeli terveiről és még sok másról. Ez a Sportpálya.  

Bálint nem mindennapi módon jutott autóhoz a közelmúltban. Használatra meg-

kapta ugyanis Kulcsár Krisztiánnak, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének Lexus 

márkájú autóját. 

Elmesélné a Kulcsár Krisztiánnal kötött fogadás részleteit? 

2019-ben volt Nur-Szultan-ban, Kazahsztánban a világbajnokság. Akkor még 72 

kilóban indultam és bronzérmet szereztem. Ez a súly nincs viszont az Olimpia mű-

során, mivel csak 6 súlycsoport van a kötöttfogásban. (60, 67, 77, 87, 97 és 130 

kiló.) Kint volt Kulcsár Krisztián is, szurkolt a magyar csapatnak. És elkezdték pedze-

getni, hogy 2020-ban Magyarországon lesz majd a kvalifikációs verseny, és érde-

mes lenne megpróbálnom. És akkor jött, hogy azzal motiválna-e, hogy ha sikerül, 

akkor megkapom a szolgálati autóját használatra. És aztán be is tartotta a szavát 

a verseny után. Csúszott ugyan egy évet végül, mert a járvány miatt elhalasztot-

ták ezt a versenyt és végül 2021 márciusában rendezték meg. Az a dologban az 

apropó, hogy nem felejtette el, és a verseny után este már hívott, hogy hétfőn 

találkozzunk.  

Jól megy egyébként a járgány?  

Jól.  

Tudom, hogy a nyári játékokra készül. Mi az a minimum, amelyet mindenképp el 

szeretne érni?  

Nekem az a célom, hogy jól sikerüljön a felkészülésem és a maximumot kihozzam 

magamból és ne maradjon utána semmi hiányérzetem, hogy még ezt lehetett 

volna jobban. Az a célom, hogy a maximumot nyújtsam.  

Azt nyilatkozta korábban, hogy az elmúlt másfél évben csak az Olimpiára való 

kijutásért csinált mindent a sport terén, azonban több mélyponton is átesett. Be-

szélne ezekről a mélypontokról? Hogyan sikerült túljutni rajta? 

A 2019-es világbajnokság után döntöttük el, hogy megpróbálom akkor ezt a 67 

kilót, és nagyon szépen sikerült levinni a súlyomat. Jól ment a felkészülés. Aztán a 

kvalifikáció előtt tíz nappal halasztották el a versenyt, majd törölték is. Ott egy 

elég nagy mélypontba kerültem, hogy most hogyan tovább? Érdemes-e még ezt 

az egy évet rátenni? Azért már nem vagyok fiatal, ugye már betöltöttem a 34. 

évet. Az élsportban ez már elég soknak számít, főleg birkózásban. Ott azért voltak 

holtpontok, de valahogy sikerült átlendülni rajta. Decemberben volt egy világ-

kupa, amit sikerült megnyernem és igazából az adott erőt, hogy még a nemzet-

közi élvonalhoz tartozok. Ott vágtam bele még egyszer, hogy jó legyen, lejjebb 

viszem megint a súlyomat. Hála Istennek márciusban megrendezték ezt a ver-

senyt és most sikerült is megcsinálni.  

Gyermekkori álma volt az Olimpia. Hogyan élte meg egy „álom” valóra válását? 

A köztudatban az Olimpia sokkal nagyobb volumenű, mint mondjuk egy világbaj-

nokság vagy egy Európa-bajnokság. Nekem is az volt az álmom, hogy egyszer 

egy Olimpiára kijussak. Világbajnokságról, Európa-bajnokságról van mindenszínű 

érmem. Már csak az hiányzott a pályafutásomból, hogy ennek részese lehessek. 

Ennek fektetettem alá mindent.  

Az Olimpia a koronavírus miatt végül csúszott egy évet, mint mondtuk. Ez a plusz 

egy év neked végül előny vagy hátrány lett a felkészülésben?  

Ezt így utólag nem tudom megmondani, mivel nem tudom, mi történt volna, ha 

egy évvel ezelőtt minden a tervek szerint alakul, de én úgy gondolom, hogy vi-

szonylag jól alakult, hiszen sikerült megszereznem a kvalifikációt. Erre nem tudok 

pontosan mit mondani.  

Milyen esélyekkel indulhatnak a magyar birkózók az Olimpián Ön szerint?  

6 kvalifikációnk van. Kötöttfogásban 4, szabadfogásban és női birkózásban is 1-1 

kvalifikált versenyző van. Én úgy gondolom, hogy egy elég ütőképes csapata van 

a birkózó sportágnak, és nehéz esélyt latolgatni. Nagyon apró dolgokon tud múlni 

egy-egy eredmény.  

Milyen a tervei vannak az Olimpia utánra?  

Több lábon szeretnék állni. Huszonnegyedik éve vagyok a birkózásban, szóval tu-

lajdonképpen ehhez értek a legjobban. Szeretnék a birkózáson belül maradni. 

Emellett elindítottunk egy kozmetikai vállalkozást, amivel szintén rengeteget fog-

lalkozok, és szeretném azt is bővíteni, illetve növelni a létszámát. Jelenleg ezek a 

tervek.  

Üzenne valamit a tokodi szurkolóinak?  

Nagyon büszke vagyok, hogy Tokodot elsőként képviselhetem az Olimpiára. Én 

ezt megpróbálom minden médiában is említeni. Fontos, hogy honnan származok, 

hogy minél több ember értesüljön arról, hogy ilyen kis községből is el lehet jutni 

nagy eseményre. 

A jövőben még stabilan lesz helye Tokodnak az életében?  

Nem itt lakunk, de heti rendszerességgel járok Tokodra. Szüleim, sok ismerősöm, 

barátom van itt, szóval mindenképpen. 

Végezetül egy személyes kérdés: Hogy kapta a Mackó becenevet?  

Basa Ferenc mogyorósbányai származású nevelőedzőm – még, amikor Táton el-

kezdtem birkózni ’97 decemberében – adta ezt a becenevet. A pontos miértjeit 

nem tudom megmondani. Őt kellene erről megkérdezni, de azóta ez így rám ra-

gadt és nagyon sokan így hívnak.  

Szereti egyébként?  

Annyira hozzám nőtt már, hogy igazából a Bálintra már szinte nem is figyelek fel, 

olyan kevesen hívnak úgy.  

Sok sikert kívánok településünk lakóinak nevében is az Olimpián!  

 

Oláh Szabolcs 

Nekem örök emlék marad 
 

Május elején 

megjelent a To-

kodi vagyok, vol-

tam csoport ol-

dalán, Csákvári 

Jani egy gyö-

nyörű fotója a 

hegyeskőről. 

Amire én azzal re-

agáltam, hogy 

"sajnos én még 

nem jutottam fel". 

Majd nemsokára 

Bánhidi László 

polgármes 

ter úr vissza jelzett,hogy, "tényleg még nem voltál fent?" És ezzel én 

le is zártam a hozzászólást, majd egy későbbi időben összefutottam 

vele, és akkor is rám kérdezett, hogy "tényleg még nem voltál 

fent?", és mondtam, hogy igaz hogy még nem. Erre azt válaszolta, 

hogy majd beszélünk róla, és ezzel elváltunk. Május második vasár-

napján, reggel megcsörrent a telefonom. Bánhidi László hívott, 

hogy délután öt óra tájban otthon-e leszek. Mondtam, hogy igen, 

mert akar velem beszélni, és nem tudtam milyen ügyben. Majd dél-

után öt óra tájban feleségem szólt, hogy "gyere ki, keresnek". Kiérve 

óriási meglepetésemre előttem állt a tokodi önkéntes tűzoltók te-

repjárója, valamint egy nagy tűzoltóautó is. Erre a polgármester úr 

azt kérdezte, ráérek-e, mert elmennénk egy körre itt a környéken, 

de még akkor sem gondoltam semmire. Majd elindultunk Ebszőny-

bánya irányába. Ott megkérdezte, tudom-e hová megyünk, és ak-

kor mondtam, hogy csak nem a Hegyeskőre? Azt felelte: "De, 

igen!". Annyira meglepődtem, hogy nem akartam elhinni, hogy ez 

velem történik meg. A hegyaljához érve azon gondolkodtam, hogy 

hogyan fogok feljutni. A tűzoltó fiúk azt mondták majd ők felvisznek. 

Kiszállva a terepjáróból, azt mondták, itt van a hordágy, feküdjön 

fel, és mi megoldunk mindent. Majd ezek a remek, és kedves srá-

cok, megindultak a hegy irányába. Nem mondom, egy kicsit azért 

aggódtam, hogy hogy fogunk felérni a sziklás, köves, kissé csúszós 

úton. De ezek a remek fiúk egyszeri megállással megoldották. Fel-

érve egy gyönyörű látvány terült elém, amit tényleg csak fotókon 

láttam. Elém tárult Tokod minden szépsége, Esztergom ékessége, a 

Bazilika, a Duna kanyargása, a felvidék hegyei és a környék szép 

tájai. Fent a hegyen meglepetésemre, pár ismerős tokodi lakos is 

fent volt. Mikor felértem megtapsolták, hogy végre egyszer én is 

láthatom a környék minden szépségét, és én ezért örök hálámat 

fejezem ki a tokodi önkéntes tűzoltók önzetlen segítségéért, akik 

nem sajnálva a vasárnapi pihenésüket, nekem ajándékozták. Kü-

lön megköszönöm a polgármester úr segítségét, hogy intézett ne-

kem egy örökre el nem felejtett emléket. Szeretném megköszönni 

Pap Norbinak, aki megörökítette, és mindenkinek aki segített, eh-

hez a csodálatos vasárnaphoz. Nem utolsó sorban, megköszön-

ném Csákvári Janinak, mert ha az ő felvétele nincs, nem jött volna 

létre ez a kívánságom. Majd a kirándulás végén egy csoportképpel 

igazolhatom, hogy én is fent voltam Tokod szép hegyén, amit min-

den nap a lakásomból megcsodálhatok. Még egyszer örök hálá-

mat fejezem ki mindenkinek.  

Tisztelettel Tarcsai László Jakó, Tokod lakója 
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Meseszerű mikor az emberrel valami érdekes történik, a többség ilyen-

kor azt mondja, hogy véletlen. Higgyék el kedves olvasók, nincsenek 

véletlenek, de vannak kisebb- nagyobb csodák. Egy évvel ezelőtt egy 

ünnepségre mentem, a sportcsarnokban és két férfi állt a bejáratnál, 

az egyiket ismertem, a másikat nem köszöntem és tovább akartam 

menni, a másik a nevemet mondta vissza léptem és több kérdés után 

kiderült hogy Annavölgyön  nagyon közel laktunk egymáshoz.  Ő a 

vasútállomáson én meg a vasúti őrházban egy pillanat alatt megjelent 

előttem Nagy Karcsi gyermekként és édesapja Pali bácsi és családja. 

1957-től nem találkoztam vele csak Pali bácsival és nővérével Doro-

gon. Mi 1957- ben Tokodra költöztünk ez a találkozás számomra egy 

csoda volt. A másik meg most a tavasz kezdetén, amikor életút be-

szélgetésre kerestem Üveggyárba élő idős személyt, április elején még 

imában is kértem, hogy találják és másnap reggel ébredésemben 

megjelent előttem egy név: Nagy Károly. Ezért beszélgettünk most 

vele az eddigi életéről. 

Kezdjük, a születéseddel Karcsi, majd folytassuk felmenőiddel. 

Mankófalván, azaz Lábatlanon születtem 1949 nyarán. Édesapám 

Nagy Pál pedig 1918 tavaszán Debrecenben látta meg a napvilágot. 

Szülei korai halála után egy távoli rokona nevelte fel. A katonaság 

után a MÁV-nál kezdett el dolgozni. A háború alatt vasutasként Erdély-

ben Marosvásárhely környékén végezte a dolgát.  

Ott ismerte meg édesanyámat, Bakó Ilonát, aki 1922 tavaszán született 

egy 800 fős faluban Szentgelcén.  Apámnak nem volt testvére, anyám-

nak kettő Erzsébet és Mihály. Apai nagyszüleimről nem tudok semmit. 

Apám ugyan próbálta a család származását kideríteni, de csak annyit 

tudott meg hogy a felmenői jobbágyok voltak. Anyai nagyszüleim mó-

dos emberek voltak. Nagyapámnak hat kocsmája volt, amelyet elkár-

tyázott. Azután munkát vállalt a vasútnál majd beteg lett és 56 éve-

sen rákban meghalt. Anyám és a húga cselédnek álltak. A fiú testvére 

tanult és ügyvéd lett, a hálát viszont nem ismerte, családi házban élt 

Marosvásárhelyen, neki egy fia van, a húgának egy fia és egy lánya, 

a szüleim Erdélyben kötöttek házasságot.  

Hogy kerültek Erdélyből Magyarországra és Annavölgyre? 

A szovjetek elől menekültek és eljutottak Beledig majd onnan Debre-

cenbe. Apám ott dolgozott a vasútnál és ott született a nővérem Ilona. 

Apámat Dunántúlra helyezték és így kerültünk Lábatlanra ahol 1949 

nyarán megszülettem én. Egy év után Herceghalomra költöztünk és öt 

és fél éves koromban Annavölgyre, ahol megkaptuk a vasútállomás 

épületében lévő egyik szolgálati lakást. Farkas Lajos volt az állomány 

főnök. 

Következett az életednek egy új szakasza, az iskolás kor. Érdekes én 

1953-ban fejeztem be abban a kakukk kolóniai házak alatt működő 

számomra szép emlékű iskolában a nyolcadikat, amelyben te meg 

elkezdted az elsőt. 

Mikor is 1955-ben az első nap még elment, de a másodikon már a nő-

vérem cibált be, mert nem akartam menni. Kénytelen voltam meg-

szokni, mint mindenki más.  

Kérlek, elevenítsd fel emlékeid az ezt követő nyolc évről 

Az első tanítóm Torma Józsefné volt, aki már nyugdíj előtt állt és lehet, 

hogy ezért nem volt szigorú velünk, ez viszont meg is látszott az osztá-

lyon. Ötödik, hatodikban Fülöp Pál volt az osztályfőnökünk, aki tanfelü-

gyelő lett. Szívesen és tisztelettel emlékszem a kémiát tanító Erdei Já-

nosnéra, engem jóképességű gyermeknek tartottak, de azt is mond-

ták, hogy több szorgalommal jobb tanuló is lehettem volna. Igen, a 

nővérem szorgalmasabb volt nálam. Sokat szerepeltem főként alsós 

koromban. De szerettem is a szereplést-verset mondtam énekeltem, 

nem kifejezetten szerettem például olvasni, de ha egy engem érdeklő 

könyvet vettem a kezembe azt nem tudtam letenni. Így visszaemlé-

kezve is szép és jó volt a gyermekkorom. A nagy réttől a Getéig, Eszter-

gomtól Sárisápig bejártuk a vidéket, kirándultunk játszottunk, télen a 

befagyott vizeken korcsolyáztunk dombokon szánkóztunk. 1963-ban 

befejeztem az általános iskolát. 

 Ezzel válaszút elé kerültél dönteni kellett hogyan tovább, hogyan 

merre vigyen ifjúságod útja. 

Azt senki nem tudta, hogy mire lettem volna képes. Ipari szakközépis-

kolába szerettem volna tanulni, be is jelentkeztem, de nem vettek fel. 

Azt tudom, hogy nagyon sok volt a jelentkező. Kerestük a megoldást, 

felmerült, hogy Győrben folytatom a tanulást, de oda szüleim nem en-

gedtek így aztán ipari tanuló lettem és villanyszerelő szakmát tanultam 

az ipari iskolában.  

10-en voltunk egy osztályban, és az ÉDÁSZ-nál volt egy építési csoport 

ott volt a gyakorlati foglalkozásunk, versenyeztünk a felnőttekkel, meg 

akartuk mutatni, hogy többre vagyunk képesek.  Befejezésül villanysze-

relő szakmát szereztem. Ezt követően a lábatlani cementgyárban he-

lyezkedtem el. A közlekedés hiányossága miatt nem tudtam bejárni An-

navölgyről és munkásszállón laktam. Ez a megoldás sem a szüleimnek, 

sem nekem nem volt jó, egy évig dolgoztam ott. valószínű tudva azt, 

hogy a vasút annavölgyi szakasza meg fog szűnni, apámat 1966-ban a 

tokodi nagyállomásra helyezték. Szüleim 1967-ben Táton vettek egy 

családi házat és ott folytattuk az életünket. Ebben az évben engem be-

vonultattak sorkatonai szolgálatra, 1970-ben szereltem le. 

Az ember fiatalon tanul, vagy dolgozik, vagy mind a kettőt teszi, pihen 

és szabadidejében szeret, szórakozni. Ez utóbbi nálad miben nyilvánult 

meg? 

Voltak barátaim és barátnőim, általában együtt jártunk moziba táncos 

és kulturális rendezvényekre, buliba a szomszédos falvakba.  Nekem 

legjobban tetszettek a tokodi kantinban lévő szórakozási lehetőségek. 

Nemcsak Annavölgyön hanem Tokodon is voltak barátaim, és barát-

nőim, közülük most eszembe jutott Süveges Flórián, Tillmann Laci, Fa-

ragó Laci, Ecker Anna, Kerekes Vera, Robotka Annus, Süveges Borbála 

és Farkas Klári. 

Leszerelés után mihez kezdtél? 

A katonaságnál jöttem rá, hogy nekem tovább kell tanulni olyan mun-

kahelyet keresni, ahol lehetőséget adnak rá. A Nyergesújfaluban mű-

ködő Viscosa gyárban helyezkedtem el villanyszerelőként, és ott láttam 

meg a nagy Őt. Nagyot dobbant a szívem, akit meglátni és megsze-

retni bennem egyszerre történt. Ő Jelencsics Anna, aki szintén a gyár-

ban dolgozott a műselyem üzem laboratóriumában. Egymás iránti ér-

zelmünk kölcsönös volt és 1972 -ben Tokodon házasságot kötöttünk. A 

100 fős lakodalmat az üveggyár étteremben tartottuk. 

Kérlek, Karcsi avass be Anna életébe, mondd el milyen életutat járt be 

eddig és beszélj a családjáról?  

1955 őszén született Dorogon, amikor megismertem, a szüleivel lakott 

együtt Üveggyárban és a húgával, Zsuzsannával.  

Szülei a Kisalföldről származnak, édesapja Jelencsics Sándor, 1927-ben 

született Téten. Hárman voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. Kovács 

mesterséget tanult. A háború után munkahely keresés miatt Ebszőny- 

be jöttek és az ottani Bánya dolgozója lett, még lakatos szakmát is szer-

zett ott. Édesanyja a Tényőhöz tartozó Pannonhalmi Apátság birtoká-

ban lévő Hollómajorban született 1927-ban. Az üveggyári  Mikszáth Kál-

mán utcában családi házat építettek, és oda is költöztek. 

Ismerősen cseng nekem egy másik életúttal kapcsolatban, amit most 

elmondtál? 

Igen, mert Robotka Imre feleségének az apukája, az én anyósom test-

vére.  

Bizonyára ti sem akartatok ketten maradni vártatok a gyermekáldásra, 

és mikor következett be ez az óriási öröm? 

1973 júliusában első gyermekünk, Krisztina megszületett. Nemsokára 

olyan öröm is ért bennünket, hogy Nyergesen lakást kaptunk és 1974 

karácsonyára be is költöztünk. 1975 augusztusában boldogan vártuk 

második gyermekünk születését és megérkezett Péter, mind a ketten ta-

nultunk munka mellett elvégeztem a villamosipari technikumot Azt kö-

vetően 1978-ban a villamosipari főiskolát, nejem is elvégezte a vegyi-

pari technikumot, a Viscosából ment 2005-ben nyugdíja.  

A Főiskola után átkerültem a vasbeton gyárba. 

Főiskola befejezése után mindezek mellett támadt egy űr az életem-

ben, nem tudtam mit kezdjek magammal és elkezdtünk építkezni. 

Apósomék telke a Mikszáth Kálmán utcai lakóházunk mellett osztható 

volt, és felépítettük rajta a családi házunkat, amely 1982-től az ottho-

nunk. Gyermekeink már az Üveggyárban fejezték be az általános isko-

lát. 

Hogy folytatódott az ő életük? 

Krisztinának gyermekkori álma volt a szülésznői foglalkozás. egészség-

ügyi szakiskolában tanult és megvalósult az álma, most is szülésznő az 

esztergomi kórházban, férje Ruzsa Jenő. Egy ideig az Üveggyárban lak-

tak, majd Mogyorósbányára költöztek. Egyik gyermekük Ármin mező-

gazdasági mérnök a Gyermelyi gazdaságban dolgozik, másik gyerme-

kük Emese középiskolai tanuló. A fiunk Péter lakatosnak tanult, szakmun-

kás iskola után több munkahelye volt, végül teljeskörű autójavítással  

foglalkozó vállalkozó lett, és most is az. Élettársával Táton lakik. Egy kis-

lányuk van Petra, ő általános iskolai tanuló. Nejem húga Zsuzsanna 

1982-ben meghalt, kislánya Zsanett egy éves volt. Az apja nem nősült 

újra és a gyermeket anyósáék magukhoz vették, így ő harmadik gyer-

mekünk. Dorogra ment férjhez jelenleg szépségiparban vállalkozó, két 

gyermeke van Titusz és Szabolcs ők általános iskolások. 1983-ban az én 

nővérem Ilona halt meg. Ő a debreceni Kossuth Tudományegyetemen 

kémia-biológia szakos tanári diplomát szerzett és a dorogi gimnázium-

ban tanított. Veres Gyula volt a férje, aki a bábolnai mezőgazda-

sági kombinátban volt biológus. Két gyermekük volt Gábor és Bálint. 

Férje a gyermekekkel Budapestre költözött. Magam pedig újra tanul-

tam 1986-88 között elvégeztem egy szaküzem mérnökképzőt, majd visz-

szakerültem a Viscosába egy új üzem építéséhez.  
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SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJÉT: 

 

          Meszes-Kovács Zoé  Végh Bora 

          Tóth Medox         Domokos Laura 

          Papp Levente 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Kovács Istvánné (Pálóczi Mária)   79 éves 

- Bertók Gáborné (Hüse Katalin Olga)   73 éves 

- Tillmann Máténé (Muszela Ilona)   76 éves 

- Nemes Ferenc     73 éves 

- Szalczinger Miklós     60 éves 

- Frei János Mihály     57 éves 

- Zilahi Gábor     56 éves 

- Schreck Béla Henrikné (Pap Julianna)   71 éves 

- Révész Tamás     52 éves 

- Kerekes József Máté    78 éves 

- Gróf János     81 éves 

- Mátyás Istvánné (Kinczel Mária)   77 éves 

- Kovács Tibor     63 éves 

- Süveges Géza     82 éves 

- Róth Antalné (Buza Erzsébet Juliánna)   91 éves 

- Süveges Rudolfné (Vigh Irén)    78 éves 

- Szőcs József     73 éves 

 

1995- ben át kerültem a Suzukiba, ahol karbantartási területen dol-

goztam és onnan mentem nyugdíjba 2010-ben. 

Azt mondja a fáma, hogy nyugdíjas mindig ráér, hiszen időmilli-

omos. Magam ezt úgy látom és tapasztalom, hogy ez csak azokra 

érvényes, akik nem tudnak mit kezdeni az idejükkel, vagy nem is ke-

resik maguknak az elfoglaltságot. Voltak az idősebb korosztályban, 

akik azt kérdezték tőlem, hogy mit csináljanak, úgy unatkozom, 

mondtam ötleteket, de ők tovább unatkoztak. 

Karcsi, te hogy viszonyulsz az időhöz neked telik vagy múlik az idő? 

Hasznosan töltöm, nyugdíj után a Suzukihoz visszahívtak látogató kí-

sérőnek, az érdeklődőknek bemutattam hol és hogyan készül ”a mi 

autónk”. Kertes házban élünk és feleségemmel együtt szeretjük a ker-

tet, a virágokat. Szabadidőnk egy részét ápolásukkal töltjük. És még 

valami, mi mind a ketten eléggé befelé fordulva élünk. Magam ré-

széről elkezdtem változtatni, a közélet felé fordultam. A legutóbbi vá-

lasztások során már közéleti tevékenységet vállaltam, az önkormány-

zat Népjóléti Bizottság külső tagja vagyok, és az Együtt Tokodért 

Egyesület tagja is. Ha a közjóért tehetek, szívesen rendelkezésre állok. 

Várom, mint mindenki a járvány megszűnését. 

Mi az, amit nagyon fontosnak tartasz napirendedre tűzni? 

A csapadékvíz elvezetésének megoldását, mert a sok csapadék- 

amint azt tapasztaltuk egyre nagyobb gondot jelent a lakosságnak. 

Hogy vélekedsz az országunk jelenlegi helyzetéről? 

Magyarország nagyon megosztott, ez nem jó. A közösség által meg-

teremtett javakból mindenki olyan arányban részesüljön, amit bele-

tesz, ez volna jó, mert most az van, hogy: aki keveset tett többet kap 

vissza. Ez nem jó. Az a meglátásom, hogy az ember a pillanatnyi jobb-

léte miatt tönkre teszi a saját életterét. 

Szerinted mi befolyásolja azt, hogy az ember boldog legyen? 

Sok minden. De lehet-e annál nagyobb boldogság, ha valaki a gyer-

mek ragyogó szemébe néz? 

Már 49 éve éltek együtt a feleségeddel, mond, boldogok vagytok? 

Igen boldogok vagyunk. 

Kívánom, hogy a még előtettek álló utatokat is boldogan járjatok 

végig. Megköszönöm a beszélgetést, és Túrmezei Erzsébet verséből 

vett idézettel köszönök el. 

Határkőnél hittel megállni, 

messzi évekre visszanézni, 

hálás szívvel múltat idézni. 

Meglátni, hogy minden utunkat 

hű és hatalmas kéz vezette, 

javunkra szolgált minden tette. 

Határköveknél hálát adni, 

és szeretettel köszönetben 

méregetni mi mérhetetlen 

csodákra emlékezni jó! 

Leborulni egy határkőre 

s elindulni hittel előre, 

Mert csodákra emlékezni jó! 

 

Tokod 2021. április                              Soós Rezsőné 

                               

 

 

 

 

Bombicz Judit – Hétköznapi csoda 
 

A bekerített játszótér kerítésén kívül egy idős hölgy álldogált és a 

bent játszadozó gyermekeket bámulta. Remélte, senki nem érti 

félre, de annyira egyedül érezte magát, hogy nem tudott ellenállni 

a csábításnak. A kicsik zajongása, boldog kacaja legtöbbször visz-

szarepítette abba az időbe, amikor még boldogan, saját családjá-

val élt. Férjével, és két gyermekükkel. Elég későn születtek, nehezen 

maradt állapotos az asszony. Boldog volt, mindig vidám. Ha kellett, 

férjével együtt minden problémát megoldottak. Addig a bizonyos 

napig, amikor is boldog életének egy pillanat alatt vége szakadt. A 

férje aznap este egyedül autózott a gyerekekért a nagyszülőkhöz, 

akik már nagyon várták édesapjukat. Hazafelé is szóval tartották. 

Az apa csak egy röpke pillanatra fordította el tekintetét az útról, s 

ez a pillanat elég volt ahhoz, hogy egyszerre négy élet érjen véget. 

Három az autóban, és a negyedik otthon, a nappaliban, ahol a 

telefon ellentmondást nem tűrően csörgött, amíg az asszony fel 

nem vette. 

"Sajnálom, de rossz hírt kell közölnöm, Önnel, asszonyom. Férje és 

gyermekei egy szerencsétlen baleset áldozatai lettek, melyben 

mindhárman azonnal életüket vesztették..."  

A telefonkagyló kiesett a kezéből, a nő pedig ájultan zuhant a 

földre. Hetekig a szavát sem igen lehetett hallani. Néhány hónap 

múlva eladta a bútorokat, a házat, ahol oly boldogan éltek együtt, 

és egy teljesen más környékre költözött, ahol nem volt gyerekzsivaj. 

Hosszú évekig nyugalom volt körülötte s ő szép lassan megörege-

dett. Megőszült, meglassúdtak a mozdulatai. Magányosan élte 

mindennapjait. Aztán egy napon, mintha csak a földből nőtt volna 

ki, itt termett a közelében ez a játszótér, ahonnan mindig vidám ne-

vetést, gyermekhangokat vitt felé a szél. Egy nap aztán összeszedte 

magát, és elsétált a játszótérhez, hogy közelebbről is megnézze. 

Amint meglátta a sok kisgyermek kipirult arcát, rájött, ezek a han-

gok, ezek az arcocskák hiányoztak eddigi életéből a legjobban. 

Rájött, akarattal eltemette magát, és saját maga alakította úgy az 

életét, hogy ne legyen senki, akinek esetleg szüksége lehetne rá. 

Nap-nap után csak ácsorgott a kerítés mellett, mire végre úgy 

érezte, ideje bemennie és leülnie az egyik padra, amelyik üresen 

állt a játszótér szélén. A pad mögött egy árnyat adó, hatalmas fa 

volt, ami alatt jól esett az ücsörgés, s ahonnan szája sarkában buj-

káló mosollyal nézte a kicsik felszabadult, vidám játékát.  

Egy nap mellé telepedett egy fiatal pár, akik óvodás korú kislányu-

kat hozták a térre, játszani, ismerkedni, hiszen csak néhány napja 

költöztek a közelbe. Egy ideig csak ültek, nézték a kicsit, aztán győ-

zött a kíváncsiság és a fiatalasszony szóba elegyedett a nénivel. El-

nézést kért, amiért ismeretlenül megszólítja, de mivel senkit nem is-

mernek még itt, gondolta, talán nem baj, ha kérdez néhány dolgot. 

Az asszony meglepődve tapasztalta azt a melegséget, amit a szíve 

tájékán érzett. Ez az érzés már jó ideje nem tartott vele élete útján, 

hiszen senkivel nem ápolt közelebbi kapcsolatot, szinte senkivel 

nem érintkezett. Boldogan válaszolgatott a fiatal nő kérdéseire. Ki-

csit megijedt, amikor egy kérdés éppen őrá irányult, az életéről kér-

dezte újdonsült ismerőse, de aztán úgy ömlöttek belőle a szavak, 

mint megáradt folyó, ha átszakítja a gátat. Nagyon sok dolgot el-

mesélt az életéről, a családjáról, akiket oly régen elveszített már. A 

fiatalok érdeklődve, figyelmesen hallgatták. Néha jelentőségtelje-

sen egymásra néztek, de nem szóltak közbe. Ezután heteken át, 

szinte minden nap találkoztak a játszótéri padon, egyre többet 

megismerve a másik életéből. Egyre jobban megbíztak egymás-

ban, s amikor eljött az ideje, a fiatalok egy kéréssel álltak elő. Úgy 

érezték, mindkét félnek jót tennének azzal, ha kicsit közelebbi kap-

csolatot ápolnának egymással. Elmondták, hogy mivel mindkette-

jük szülei nagyon messze élnek, kicsi lányuk csak ritkán találkozhat 

a nagyszüleivel. Viszont a nagyszülői gondoskodásra mindenkép-

pen szüksége lenne, így, ha az idős hölgynek sincs ellenére, szívesen 

vennék, ha kislányuk tiszteletbeli nagymamája lenne ezentúl.  

Az asszony először meg sem tudott szólalni, hiszen titokban már úgy 

tekintette a kislányt, mintha az unokája lenne. Nagyon megszerette 

a cserfes, mókára mindig kész kisgyereket. Megszólalni nem tudott, 

csak szemeiből patakzottak a boldogság könnyei, s egy néma bó-

lintás kíséretében hálásan szorította meg mindkét fiatal kezét, bele-

egyezése jeléül. 

Ettől kezdve már nem csak a játszótér volt a találkozó helyük, ha-

nem egymás lakása is. Úgy éltek tovább, mint egy igazi család. 

Még jó néhány évig a pici lány nagymamája lehetett, amivel a fi-

atal pár megszépíthette egy megtört, magányos, szinte már min-

dent feladott ember hátralévő életét. 

 



 

Tokodi Kopogtató - 8 -      

 

         

 

 

 


