
 

  - 1 - Tokodi Kopogtató 
 

    Önkormányzati hírek 

 

 

  



 

Tokodi Kopogtató - 2 -      

 

 Elmúlt időszak eseményei 
 

 

 

 

 
 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. 

Felelős szerkesztő: Bánhidi László 

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

Fényképek forrása: TKD Records 

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

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

A következő Kopogtató decemberben jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2021. november 24. szerda 

Polgármesteri eseménynapló 
 

Július 19-től augusztus 1-ig az éves munkatervben meghatá-

rozott igazgatási szünetét tartotta a Tokodi Polgármesteri Hi-

vatal. 

Augusztus 10. A Magyar Államkincstár, a Katasztrófavédelem 

és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársaival bejáráson 

vettünk részt, ahol az Egyházvölgyben található földárkok ál-

lapotát tekintettük meg, hiszen az említett árok partfala több 

helyen bedőlt és leszakadt. Önkormányzatunk vis maior támo-

gatásra igényt nyújtott be az illetékes hatóságok felé.  

Augusztus 12. Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete rendkívüli testületi ülést tartott, ahol a Magyar 

Állam ingatlanfelajánlásáról, Szeferinusz Péter terület adásvé-

teli kérelméről, Gégol Kft. vételár módosítási kérelméről, Hu-

decz Pál területbérlési kérelméről, Szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről, Tokodért 

emlékérem adományozásáról, Végh János terület adásvételi 

kérelméről, valamint Tiszta udvar rendes ház cím odaítélésről 

döntöttek az ülés résztvevői. 

Augusztus 20. Államalapításunk ünnepét az előző évekhez ha-

sonlóan a Népművészeti Alkotóház udvarán tartottuk. Az ün-

nepség keretében került sor a Tokodért Emlékérem átadá-

sára, polgármesteri elismerések átadására, a „Tiszta udvar, 

rendes ház” cím átadására, valamint az új kenyér megáldá-

sára. A rendezvényről egy külön cikkben számolunk be. 

Augusztus 24. Az „Együttműködés a Garam mentén és Gere-

cse vidékén” elnevezésű projekt keretében elnyert pályáza-

tunk záró eseménye zajlott a Polgármesteri Hivatal épületé-

ben, ahol részt vett felvidéki testvértelepülésünk polgármes-

tere, Csákvári Marian Úr is.  

Augusztus 30. Délelőtt 10 órára a Tokodi Hegyeskő Általános 

Iskola diákjait szállítottam Tokodaltáróra, ahol megkapták a 

COVID járvány elleni első oltásukat. Természetesen csak azok 

a diákok kaptak oltást, akiknek szülei kitöltötték a beleegyező 

nyilatkozatot. 

Tóth Csaba Úrral találkoztam, aki a táti darts egyesület képvi-

seletében megtekintette településünk sportcsarnokát, egy 

későbbi együttműködés okán. 

Augusztus 31. Az OMBKE Dorogi helyi szervezetével közösen 

helyeztük el az emlékezés koszorúit a temetőben található Bá-

nyász Emlékműnél, a bányászok nehéz és küzdelmes munká-

jának megbecsüléseként és elismeréseként.  

Szeptember 3-6. Erdélyi testvértelepülésünk, Homoródalmás 

Község meghívásának eleget téve, részt vettünk a három na-

pos Barlangfesztiválon, ahol rengeteg programon vehettünk 

részt. Köszönjük az invitálást. 

Szeptember 7. Komárom-Esztergom Megyei Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórumon vettem részt Komáromban, ahol bemuta-

tásra került a Toxikoma című alkotás, mely Herendi Gábor új 

közönségfilmje. Szabó Győző azonos című önéletrajzi írásán 

alapul, mely a két főhős, a drogos alfahím (Szabó Győző sze-

repében Molnár Áron) és az istent játszó pszichiáter (Csernus 

Imre szerepében Bányai Kelemen Barna) egymásnak feszülé-

séről és baráttá válásáról szól. 

Szeptember 14. A Dorogi Kerékpáros Klub képviseletében, 

Farda Zsuzsa Elnökasszonnyal vettem részt a „régi” homok-

vasút nyomvonalának bejárásán, ahol reményeink szerint egy 

erdei kerékpáros nyomvonal kialakítására kerülhet sor a jövő-

ben. 

 

Szeptember 15. Lábatlanon megrendezésre kerülő Értéktár Me-

gyenapra utaztam településünk jegyzőjével, Garaguly Tibor Úr-

ral. A rendezvényen megjelenteket köszöntötte Popovics 

György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke, 

valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő 

Asszony. Az ünnepség keretében került sor az értéktár Okleve-

lek átadására is. 

Szeptember 16. Komáromba a Monostori Erődbe utaztam, ahol 

részt vettem a „4. Duna Konferencián”. Az eseményen résztve-

vőket Kiss-Parciu Péter, Külgazdasági és Külügyminisztérium, re-

gionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkára, Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron megyei köz-

gyűlés és az RDV ETT elnöke, valamint Dr. Molnár Attila, Komá-

rom Város polgármestere köszöntötte. Ezt követően előadások 

következtek a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás tevé-

kenységéről, az Interreg program lehetőségeiről, aktualitásai-

ról.  

17 órától író-olvasó találkozón vettem részt a faluban található 

könyvtár épületében. Az est vendége Bauer Barbara írónő volt. 

Köszönöm Takács Rita művelődésszervező és Papp Antalné Er-

zsi néni könyvtáros kolléganőim munkáját. 

Szeptember 18. Az első alkalommal megrendezésre kerülő 

Üveggyári Bográcspartin vettem részt az Önkormányzat dolgo-

zóival. Tartalmas és jó hangulatú napot tölthettünk együtt a je-

lenlévőkkel, köszönöm Bombicz Judit és Obermajer Ferenc szer-

vezői munkáját. 

Szeptember 20. Délután 14 órára a Tokodi Hegyeskő Általános 

Iskola diákjait szállítottam Tokodaltáróra, ahol megkapták a 

COVID járvány elleni második, emlékeztető oltásukat. 

Szeptember 24. Péliföldszentkereszt és Tát közötti kerékpárút  

projektzáró ünnepségén és az azt követő fogadáson vettem 

részt. Az eseményen köszöntőt mondott Turi Lajos Tát Város pol-

gármestere, Havrancsik Tibor Mogyorósbánya Község polgár-

mestere, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint térsé-

günk országgyűlési képviselője dr. Völner Pár államtitkár Úr. Kö-

szönöm meghívását szomszédos településeink  

vezetőinek. 

Bánhidi László - polgármester 

Szent István napi ünnepség 
 

Augusztus 20-án délután került megrendezésre a tokodi Szent 

István napi ünnepség a Népművészeti Alkotóházban. A leg-

ősibb nemzeti ünnepünk napján első királyunkra emlékezve 

Bánhidi László polgármester köszöntő szavait követően Bartl 

Zoltán ünnepi gondolatait hallgatták meg a jelenlévők, aki be-

szédjében méltatta többek között a tokodi Értékek és Gyűjte-

mények Házának kialakítását is. Az ünnepi beszédet követően 

a Kék Nefelejcs Nótakör ünnepi műsora következett, amelyet a 

Csillagfény Mazsorett Csoport formációs tánca követett. Az ün-

nepség keretében került sor a Tokodért Emlékérem átadására, 

amelyet ebben az évben Tokod Nagyközség Önkormányzatá-

nak képviselő-testülete Tarcsai Lászlónak adományozott, aki 45 

éve segíti és támogatja a tokodi futballt.  

A Tiszta udvar – rendes ház kitüntetést ebben az évben Szemes 

József és Szemesné Ludvai Orsolya Tokod, Malom utca 5. alatti 

lakosoknak ítélték oda.  

Polgármesteri elismerésben részesült a Tokodi Mesevár Óvoda 

két dologozója, Szabóné Vágó Anna és Törökné Mészáros 

Erika, akik 40 éven át tartó munkaviszonyt és szolgálatot köve-

tően hamarosan nyugállományba vonulnak. 

Polgármesteri elismerésben részesült továbbá Csákvári Ferenc 

és Nagy László helyi vállalkozók, akik az önkormányzati tulaj-

donú ingatlanok festésével támogatták a települést.  

A műsort követően Kardos Mihály nyugalmazott plébános 

megáldotta az új kenyeret, amelyet ebben az évben Bánhidi 

László polgármester mellett a Tokodi Gazdakör alapító tagja, 

Papp Ferenc szegtek meg. 2021-ben az ünnepségünk a Tokodi 

Himnusz, a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével zárult. 

Bánhidi László - polgármester 
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Háziorvosi rendelés 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Dr. Oláh András házi-

orvos 2021. 09. 06-tól ismét a megújult Kossuth Lajos utcai ren-

delőben rendel. 

Hétfő: 8:00-10:00 Adminisztráció 10:00-12:00 Rendelés 

Kedd: 8:00-12:00 Rendelés 

Szerda: 8:00-10:00 Adminisztráció 10:00-12:00-ig Rendelés 

Csütörtök: 12:00-14:00 Adminisztráció 14:00-16:00 Rendelés 

Péntek: 8:00-10:00 Adminisztráció 10:00-12:00 Rendelés 

 

Telefonos elérhetőség: 0633-468-584 

 
 

Az étel kapocs az emberek között… 
…avagy Bográcsparti Tokod-Üveggyárban, 2021. 09. 18-án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szombat volt. Lélekben megrendeltük aznapra a szép időt, hi-

szen nem lett volna jó, ha sutba kellett volna dobnunk a ren-

dezvényt megelőző szervezést, készülődést. Reggel úgy láttuk, 

az időjárásfelelős meghallgatta a kérésünket és másfelé vitte 

az esőfelhőket. 

Nyolc órakor még nem voltak igazán sem versenyzők, sem pe-

dig érdeklődők. Az egyik csapat két tagjával és Naszákné Juci 

nénivel lézengtünk a Művelődési Házban, amíg meg nem ér-

keztek a többiek.  

Kilenc óra körül aztán egymás után futottak be a versenyző 

csapatok, szám szerint tizennégy. 

Elkezdődött az ételek előkészítése, beindult a főzés. Bármelyik 

csapatnál álltunk meg, mindegyiknél isteni illatok szálltak fel a 

bográcsokból, melyek megbirizgálták az orrunkat. Jó volt látni 

azt a sok embert, akik örömmel vettek részt ezen a megméret-

tetésen és hozták a zsűri elé kedvenc bográcsos ételeiket.  

Készült halászlé, csülökpörkölt, marhapörkölt, betyárlecsó, pin-

cepörkölt, főtt csülök, babgulyás, minden, mi szemnek és száj-

nak ingere lehetett. 

Ahogy egy csapat elkészült az ételével, a négy tagú zsűrit máris 

hozzájuk irányítottuk, hogy kóstolás után pontozzák az ételt, va-

lamint a látványt, amit a megterített asztal nyújtott. 

Egymás után jelezték a csapatok, hogy készen állnak a bírá-

latra, majd lassan eljött az eredményhirdetés ideje is.  

Az első helyezést a Mesevár Óvoda csapata érte el. Második 

helyezett a Poszpisek Család csapata, harmadik pedig a Kiss 

Család csapata lett.  

Az első helyezett csapat a szalaggal díszített, hatalmas fakanál 

és az emléklap mellett egy vándordíjjal is gazdagabb lett, amit 

egy éven át birtokolhatnak, a következő Bográcspartiig, ami-

kor is vagy megvédik a címüket és náluk marad a díj, vagy át-

adják a következő évre az új nyertesnek.  

A második és harmadik helyezett csapat szintén szalaggal dí-

szített fakanalat és emléklapot kapott. Ez utóbbit természete-

sen minden résztvevő csapatnak készítettünk.  

Azt hiszem, nagyon jól sikerült, szuper hangulatú napot tölthet-

tünk együtt azokkal, akik megtiszteltek a jelenlétükkel. 

Remélem, a következő rendezvényünkön még több helyi ér-

deklődőt köszönthetünk majd.  

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek! 

Mivel szeretnénk hagyományt teremteni ezzel a rendezvén-

nyel: JÖVŐRE, VELETEK, UGYANITT! 

Bombicz Judit 

Író–olvasó találkozó a könyvtárban 
Egy nagyon jól sikerült író-olvasó találkozót tartottunk a Tokodi 

könyvtárban. Bauer Barbara írónővel és Garaguly Tibor mode-

rátorral. Lehetőség volt a sok beszélgetés mellett könyvet vásá-

rolni és dedikáltatni, illetve kérdezni az írónőtől. Aki részt vett 

ezen a csodás délutánon, az biztos, hogy élményekben gazda-

gon, feltöltődve ment haza. 

Köszönjük szépen a lehetőséget A József Attila Megyei Könyvtár-

nak és Tokod Nagyközség Önkormányzatának. 

Takács Rita 

 

Ivólé készítő gép érkezett  

az óvodánkba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CÖF-CÖKA és a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége be-

főző / házi ivólé készítő gépet adományozott a Tokodi Mese-

vár Óvoda-Mini Bölcsőde részére. Az átadó ünnepség Toko-

daltarón, a Brunszvik Teréz óvodában volt. Köszöntőt mondott 

Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Szövetségének elnöke, 

Heizler Norbert a CÖF országos koordinátora, Steindl Balázs a 

megyei közgyűlés alelnöke. Mindannyiuk törekvése, hogy a 

gyermekek egészséges életviteli szokásainak kialakításában 

támogassák a köznevelési intézményeket.  

Az adományt átvette: Papné Szaló Ilona óvodavezető 

Köszönjük a közreműködését térségünk országgyűlési képvi-

selőjének dr. Völner Pál államtitkár Úrnak! 

Bánhidi László - polgármester 

Címeres Tokod táblák festése 
 

Közel 20 éve annak, hogy a 

településünk határában felál-

lításra kerültek a címeres "Üd-

vözöljük Tokodon" feliratú 

táblák. Az idő igencsak eljárt 

felettük, így a következő téli 

időszak előtt szerettük volna 

őket újra formába hozni, egy 

közösségi esemény kereté-

ben. Szeptember 25-én dél-

előtt 9 órától több mint 20 ön- 

kéntes segítségével a festési munkákat, továbbá a pincevöl-

gyi pavilon újrafestését is elvégeztük. Köszönjük a támogatást 

Horváth Bálintnak és Szemes Józsefnek, továbbá valamennyi 

helyi önkéntes munkáját! 

Faragó Ferenc 
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Ruhagyűjtő konténerek a  

polgármesteri hivatal udvarán 
 

Elszállításra kerültek a ruhagyűjtő konténerek az Önkormány-

zat udvarára. Tisztában vagyok vele, hogy ismételten azok 

vannak büntetve, akik kulturáltan és rendeltetésszerűen igye-

keztek használni a gyűjtő edényeket, de egyszerűen tartha-

tatlan állapotok uralkodtak folyamatosan ezeken a helye-

ken, a néhány igénytelen és a normális életvitelre képtelen 

lakostársunk miatt. 

Hétköznaponként 

minden nap 7:30-

tól 16:00 óráig le-

adhatóak a feles-

legessé vált ruha-

neműk a hivatal 

udvarán. 

Dolgozunk egy koncepción, hogy Tokod-Üveggyár területén 

hol és mikor lehetséges majd a ruhaneműk leadása, addig is 

türelmüket és megértésüket kérjük. 

Ismételten köszönöm a logisztikai segítséget a Farkas-transz 

Kft.-nek, valamint Pap Tamásnak. 

Bánhidi László - polgármester 

Meghívó közmeghallgatásra 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2020. november 8-án (hétfőn) 16:00 órakor 

Tokodon, a polgármesteri hivatal tanácstermében 

2020. november 8-án (hétfőn) 17:00 órakor 

Tokod-Üveggyárban, a Liszt Ferenc Művelődési Házban 

2020. november 8-án (hétfőn) 18:00 órakor 

Tokod-Ebszőnybányán, a Közösségi Házban 

közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívom a  

település lakosságát, érdeklődőket. 

 

Napirend: Lakossági észrevételek, kérdések. 

Bánhidi László - polgármester 

Elektronikai hulladékgyűjtés 
 

 

Értesítsük a tisztelt lakosságot, hogy 

2021. október 11-12-13. napjain 

elektronikai hulladékgyűjtés lesz a 

polgármesteri hivatal udvarán. Ok-

tóber 10-én hétfőn 15-16 óráig az 

ebszőnybányai közösségi háznál, 

11-én kedden 15-17 óráig az üveg-

gyári művelődési ház előtti téren is 

lehetőség lesz az elektronikai hulla-

dék leadására. 

 

 

 

Bánhidi László - polgármester 

 
 

BURSA HUNGARICA  

Ösztöndíjpályázat 
 

Tokod Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot ír ki Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

pályázatra a 2021/2022-es tanévre. 

A pályázat célja az esélyteremtés ér-

dekében a hátrányos helyzetű, szo-

ciálisan rászoruló fiatalok felsőokta-

tásban való részvételének támoga-

tása. A pályá- 

zatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció 

szükséges. A személyes és pályázati adatok feltöltését köve-

tően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Tokod Nagy-

község Önkormányzatánál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 

pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 

mellékletekkel együttesen érvényes. 

„B” típusú pályázat (2022-ben felvételizők számára, 3 évre 

szól): 

https://emet.gov.hu/bursa-2021-b-felhivas-palyazok-reszere/ 

„A” típusú pályázat (jelenlegi hallgatók számára, 1 évre szól): 

https://emet.gov.hu/bursa-2021-a-felhivas-palyazok-reszere/ 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5. 

 

 

Amíg a több mint 20 önkéntes 

segítővel lefestésre kerültek a 

község bekötő útjain található 

fa táblák és a pincevölgyben 

található pavilon, addig Ta-

kács Rita és Csuka-Kovács Ale-

xandra őszi dekorációt készített 

a hivatal előtti területre. Kö-

szönjük közreműködésüket! 

Idősek napi köszöntő 
 

Október elseje az Idősek Világnapja, mely a szeretet, és a meg-

becsülés ünnepe. Hiszem, az a dolgunk, hogy megtanuljuk mi 

magunk, és megtanítsuk a következő generációknak tisztelni 

az időseket, itt Tokodon. Feladatunk lehetővé tenni számukra 

az időskorhoz méltó életet. Vigyázni rájuk, segíteni őket, hogy 

örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy fontos részei életünk-

nek, éppen ezért nem hagyjuk magukra őket. Nagyszüleink és 

szüleink gondoskodása rengeteg erőt ad nekünk és kitartásuk, 

szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. 

Egy bölcs mondás szerint: A világ összes anyagai között a sze-

retetnek van a legerősebb kötőképessége, és a legnagyobb 

teherbíró ereje. 

A jó Isten éltesse egészségben, erőben minden tokodi szépkorú 

polgártársamat az Idősek Világnapja alkalmából! 

Tokod Nagyközség Önkormányzata a településen lakóhellyel 

rendelkező, 70. életévét az adott év folyamán betöltő sze-

mélyt, évente 1 alkalommal – kérelem nélkül – az éves költség-

vetési rendeletében meghatározott összegű támogatásban 

részesít.  

Örömhír, hogy a Képviselő-testületünk a korábbi 2.000,- forintos 

juttatást 2021-től megemelte 5.000,-forintra. 

A fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel, az idei évben 

is elmarad az időskorúak köszöntése és összejövetele, melyet 

egy későbbi időpontban megtartunk, ezért a fenti juttatást az 

alábbi időpontokban vehetik át az alábbi helyszíneken: 

 

Tokod Polgármesteri Hivatal 

(2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.): 

-2021. október 14-15-18. 08:00 órától 12:00 óráig 

-2021. október 19. 13:00 órától 16:00 óráig 

-2021. október 20-21-22. 08:00 órától 12:00 óráig 

 

Tokod-Üveggyár Liszt Ferenc Művelődési Ház   

(2532 Tokod, Ady Endre utca 1.): 

-2021. október 14. 13:00 órától 15:00 óráig 

-2021. október 19. 08:00 órától 12:00 óráig 

-2021. október 21. 13:00 órától 15:00 óráig 

 

Tisztelettel, 

Bánhidi László - polgármester 
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Sportpálya - Torba Erik: Mindenképp szeretnék egy aranyat is nyerni 

A Sportpálya legújabb részében Torba Erik birkózó nyilatkozik a kezdetekről, motivációjáról, jövőbeli terveiről és más témákról.   

Hogy kerültél a birkózó pályára? 

Ez egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyáltalán nem birkózással kezdtem, hanem kick box-szal. Ami abból a szempontból jó volt, hogy 

mind a kettő küzdősport, így, amikor már elkezdtem birkózni, akkor már egyáltalán nem nulla tudással mentem oda. A kick boksz-ot azért 

hagytam abba, mert az edző egyszer csak lelépett, és abbamaradtak az edzések. Megszűnt a hely, ahol az edzéseket tartotta. ( A tokodi 

mozi mögött.) Így kezdődött a birkózó karrierem. Tipikus rossz gyerek voltam, rengeteg energiával. Mikor első osztályos voltam, bejöttek 

toborozni az iskolába, és így nyertem végül felvételt. Utána nagyon sokáig Tokodra jártam birkózni. Ennyi lenne a történet.  

Mi a véleményed a birkózók olimpiai szerepléséről?  

Nyilvánvalóan nagyon örülök neki. Plusz öröm, hogy ezüstérmes Lőrinc Viktor. Ő sokszor volt a szobatársam versenyeknél. Ezen felül nagyon 

ritka, mikor testvérpár egy olimpiáról tud elhozni két érmet. Nem is tudom, mit mondhatnék róluk. Aki egy kicsit is követi a birkózást, az tudja, 

hogy mind a kettő testvér nagyon-nagyon magas szinten műveli a birkózást. Számtalan érmük van, EB-ről, VB-ről. A nekünk készített pont-

rangsorban mind a kettő talán listavezető is a saját súlyában. Szokták mondani, hogy egy olimpián bármi megtörténhet. Azért a bármi túlzás, 

mert nem gondoltam, hogy egy nevenincs ember odamegy és megveri, akár Lőrinc Tomit, akár Lőrinc Viktort. Az olimpiai közeget viszont 

szokni kell. Én azért nyugodtan aludtam és keltem fel a hajnali órákban, hogy meg tudjam nézni a meccseiket. Azt gondolom, hogy Tomi 

pályafutásának ez nagyon szép befejezése, ezzel megkoronázta azt. Ugye Európa-, világ- és olimpiai bajnok lett. Viktor szintén nyert EB-t, 

VB-n második. Sajnos az ő súlycsoportjában van egy ukrán ember, aki most jobb volt nála. Viszont azt gondolom, hogy ez is egy pozitív 

dologként fog benne lecsapódni.  

Tavasszal nem sikerült kijutnod Tokióba. Szándékozol majd kísérletet tenni Párizsra 3 év múlva?  

Mindenképp. Sokszor felmerül bennem ez a kérdés. Nem az, hogy szeretnék-e kijutni. Az teljesen egyértelmű. Most a Budapesten rendezett 

európai kvalifikáción egyetlen egy ponttal maradtam le az olimpiai kvótát érő helyről, ami borzasztóan kicsin múlt. Azon szoktam gondol-

kodni, hogy mi lehet a jobb? Ha ennyire kicsivel kapsz ki, vagy hogyha esetleg jobban megvernek? Arról nem is beszélve, hogy jó pár kvótás 

embert vertem már meg. Tehát vannak elég jó skalpjaim akár idénről, akár tavalyról. Ez egy kicsit fájó pont, de mindenképp egyben moti-

váló is, hogy a következő párizsi játékokra majd kvalifikálni tudjam magam. Az már egy másik súlycsoportban lesz. Most vagyok a súlycso-

portváltás közelében. Elég nehéz úgy az élmezőnyben lenni, hogyha két súlycsoportot is váltasz lényegében. Viszont semmi sem lehetetlen 

és nem is most kell topon lennem, hanem 3 év múlva, majd, amikor a párizsi kvalifikáció lesz. Úgyhogy van még hál’ Istennek elég időm, 

hogy bele erősödjek az új súlycsoportomba.  

Melyik súlycsoportban tervezel indulni?  

Ez a 67 kiló. Ugye nálunk minden második súlycsoport olimpiai szám. Most a tokiói kvóta 60 kilóban nem sikerült. A következő súlycsoport 63 

kiló. Onnan van egy felnőtt Eb bronzérmem. A következő súly a 67 kiló, amelyben Korpási Bálint /Mackó/ versenyzett. Ez lesz a cél, ide kell 

majd beerősödnöm.  

Rövidtávon milyen aktuális céljaid vannak birkózás terén? Milyen versenyeken indulsz a következő időszakban?   

A következő verseny a világbajnokság lesz, Oslóban. 63 kilóban fogok majd ott versenyezni. Aztán lesz idén még katonai VB, Teheránban, 

Iránban. Bár ez kissé még problémás az afgán helyzet miatt. Idén ezeken kívül más nem is nagyon lesz. Jövőre szintén EB, VB meg a felkészítő 

versenyek.  

Melyik sporteredményedre vagy a legbüszkébb? 

Ha pusztán csak az eredményt nézzük, akkor a legjobb eredményem az Európa Játékokon egy ezüstérem. A tavalyi, római EB-n csak har-

madik lettem, viszont ott zseniálisan jól birkóztam. Megvertem az előző évi Európa-bajnokot, a két évvel azelőtti Európa-bajnokot, az előző 

évi világbajnoki második helyezettet. Csupa jó embereket vertem meg. Ezért inkább ezt a bronzot mondanám, mert tényleg hiába bronz-

érem, értékesebb számomra, mert zseniálisan jól birkóztam.  

Mi adja a motivációdat? Mitől érzed azt, hogy neked megéri ezt csinálni?  

Nem tudom. Egyszerűen csak érzem, hogy van még keresnivalóm, hogy oda tudok érni. Igazából ez az, ami mindig motivál. Tudom, hogy 

keresnivalóm van, tudom, hogy van még bennem. Nem titkolt vágyam, hogy egyszer egy aranyérmet is szerezhessek. Utánpótlásból van 6 

vagy 7 bronzérmem meg egy ezüst, és mindenképp szeretnék egy aranyat is nyerni. Ez mindenképp motivál, illetve, hogy ezen felül minél 

több érmet tudjak szerezni.  

Lesz helye Tokodnak az életedben a jövőben?  

Mindenképp. Most hál’ Istennek párkapcsolatban élek és a leányzó pesti. Összeköltöztünk, így ritkábban vagyok otthon. Viszont semmiképp 

sem szeretném véglegesen elhagyni Tokodot. Miután visszavonultam, nagy valószínűséggel haza fogok költözni.  

Ezzel a résszel zárult idén Sportpálya című interjúsorozatom. Reményeim szerint jövőre folytatódik. Addig is köszönöm mindenkinek a figyel-

mét, aki eddig követte a sorozatot!  

Oláh Szabolcs 

Sportpálya Extra - Korpási Bálint: Ugyanígy mennék fel a szőnyegre 

Olimpiai extrával jelentkezik a Sportpálya. Interjúalanyom Korpási Bálint, akivel tokiói élményeiről és ottani szerepléséről fogok beszélgetni.  

Korábban azt nyilatkoztad, hogy az olimpiai siker fokmérője számodra az, hogy mennyire hozod ki magadból a maximumot. Ilyen téren 

mennyire volt eredményes saját mércéd szerint a szereplésed? - A felkészülésem és a fogyasztásom jól sikerült, jó passzban éreztem magam. 

Sajnálatos módon egy 1-1-es mérkőzéssel az első fordulóban búcsúztam. Koránt sem vagyok elégedett ezzel az eredménnyel sajnos. A jelen-

legi szabályokkal lehet így győzni, illetve vereséget szenvedni is. Mondhatom azt, hogy egy taktikai vereséggel kaptam ki.  

Mi az, amit másképp kellett volna csinálnod? - Én úgy gondolom, hogy ugyanígy mennék fel a szőnyegre. Nem szeretek taktikázni, mert 

sokszor ez a visszájára is fordulhat. Ezt azért láttuk több mérkőzésen is. Sajnos nem jött ki az az eredmény, ami bennem volt. Én megtettem 

mindent. Ez most így alakult. Nem tudok mit mondani rá.  

Mennyire viselt meg a dolog? - Nyílván nagyon megviselt, mert rengeteget készültem rá. A pályafutásom vége fele járok, szóval ez lehetett 

volna a hab a tortán, de sajnos most be kellett érnem ezzel. Annak viszont nagyon örültem, hogy a kötöttfogású birkózás nagyon sikeresen 

zárt, mivel lett egy aranyérmünk és egy ezüstérmünk, illetve lett egy ötödik helyünk. Szabadfogásban is lett egy srác ötödik. Szóval a birkózás 

nagyon sikeresen zárt és ez a jövőre nézve is nagyon fontos volt a sportágnak.  

Opció még egy Olimpia számodra? - Sajnos az már nem fog beleférni az én pályafutásomba, mert 34 éves elmúltam, és már így is elég koros 

versenyzőnek számítok. Hiába kéne most egy évvel kevesebbet készülni, most ez is nagyon messzinek tűnik.  

Mik a további terveid a birkózás területén? - Jelenleg még a pihenőmet töltöm, illetve tervezem a jövőmet. Most ez ügyben nem tudok semmi 

konkrétat nyilatkozni.  

Mi a legélénkebb emléked Tokióból? - Nyílván az, amikor Lőrincz Tamás megnyerte az Olimpiai döntőt. Mi gyerekkorunk óta együtt készültünk, 

együtt jártunk iskolába, padtársak is voltunk és tényleg nagyon sokat köszönhetünk egymásnak, hogy idáig eljutottunk. Szenzációs volt nézni 

azt, ahogy ő aranyérmet szerzett.  

A kérdések végére értünk. Településünk nevében gratulálok minden eddigi eredményhez! - Még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy szeret-

ném megköszönni a tokodi lakosok szurkolását, illetve a rengeteg biztatást. Köszönöm a polgármester úrnak is, hogy mikor megérkeztünk a 

reptérre, akkor kijöttek és ott köszöntöttek. Ez tényleg nagyon megható volt, és nagyon örültem neki. 
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Múltidéző 

GYÖRGY LAJOS bácsiról 
 

Az elmúlt évtizedek során számos 

olyan lakója volt és van Tokod-

nak, akik – lehetőségeikhez mér-

ten – minden tőlük telhetőt meg-

tettek a falusi kultúra, vagy épp a 

közösség építéséért. Ikonikus la-

kója volt Tokodnak György Lajos 

bácsi, aki 1 évvel ezelőtt, 2020 

őszén hunyt el. Az ő emlékére szól 

az alábbi múltidéző cikk,  

amelyben egy, 2018-ban vele készült interjú kerül leírásra, il-

letve ezt követik Szóda Józsefné gondolatai. 

 

- 1926-ban születtem. 12 éves voltam, amikor elvégeztem a 6 

elemit. Üveggyárba mentem dolgozni 1938-ban. Utána 1945-

ben mentem Erzsébet aknára. Onnan mentem nyugdíjba 

1978-ban.   

Megvolt már az öreg iskola? 

- Alighanem az ötödik osztályt már az emeleten végeztük. 

1936-37-ben már megvolt a fölső szint. Szünidőkben pedig 

mentünk a gazdáknak őrizni a teheneket Hegyeskő aljára, 

Gete aljára.  

Szívesen emlékszik vissza? 

- Hát tudod, van, amit az ember másképp csinálna. Volna, 

amit kihagyna, meg másképp csinálna. 1945 februárban min-

ket leventéket elvittek a csendőrszázadhoz. Galántán, a 

Duna túlsó felén voltunk. Ott kaptuk a kiképzést, sorcsend-

őröknek voltunk beosztva.  

Mi volt a feladatuk csendőrként? 

- Rendes kiképzést kaptunk, azért vittek minket oda, hogy fel-

készítsenek, és ha jönnek az oroszok, akkor bevetnek valahol. 

Csak nem volt már idő rá. Olyan erővel indultak az oroszok, 

hogy menni kellett. Nekünk csak puskánk meg kézi gránátunk 

volt. Csak 1 napig voltunk lövészárokban. Sietni kellett. Itt volt 

a front ugye, 1944 telén, Esztergom-Sárisáp környékén, erre 

volt a frontvonal. Megindult a front, akkor meg mentünk ki Né-

metországba. Németországig nem jutottunk, csak osztrákok-

hoz. Oroszok megindultak, mi menekültünk. Mindenki Német-

országban látta akkor a jövőt. Jóval beljebb voltunk, Linz kör-

nyékén. Utolértek az oroszok, visszatereltek, mondták, hogy 

menjünk Budapestre. Bécstől 80 km-re volt egy Lager fel-

építve, ott voltam 1945 szeptember 5-ig orosz fogságban.  

Mit csináltak a fogságban? 

- Volt, hogy erősebb embereket kivettek, elvitték erdőbe fát 

vágni. Úgy egyébként nem volt munka. Nekünk szerencsénk 

volt, mert 1945 őszén hazajöttünk. „Cica” Pap Lajos  

31-32-34. század valamelyikében volt, ő kikerült Oroszor-

szágba. 1947-ben hazajött, ’48-ban eltemették. 

Én az 54. században voltam. Sok szerelvény ment Oroszor-

szágba. Nekünk szerencsénk volt. Mellettünk volt repülőtér, a 

barakkokat garázsoknak alakították át, és ezért minket haza-

engedtek. Különben minket is kivittek volna. 18 éves voltam 

akkor.  

Tokodi önkéntes tűzoltókat ismerte? 

- Hát régen kártyázni szoktunk odajárni a majorba mi, akik 

nem voltunk tűzoltók. Állandó készültség volt, volt ott egy őr 

az önkéntes tűzoltóknak. Fiatalokból állt, mindig mások voltak, 

akik jelentkeztek. Nagy része már meghalt. 

És 1945-ben ment Erzsébet aknára? 

- Én még üveggyárba jártam, amikor a robbanás volt Erzsébet 

aknán. Ezek a bányászok jó zenekart alkottak akkor. Több 

mint harmincan voltak. Zenészek 80%-a ott maradt a bányá-

ban. Egy szakba jártak, hogy tudjanak próbálni. Éppen dél-

utánosok voltak, fél négy felé volt a robbanás. Tudod, szeren-

cse dolga ez. Volt olyan is, aki berúgott, mert fizetés nap volt, 

július 31-e. Aztán nem ment dolgozni. Volt, aki cserélt műsza-

kot, és úgy úszta meg. Aki délután ment reggel helyett, az 

meg ott maradt.  

 

 

Miért ment át a bányába? 

Üveggyárban akkor az volt a helyzet, hogy suhancok sokan 

jártunk oda a faluból. Háború alatt kaptunk Svédországból éle-

lemcsomagot. Üveggyári dolgozók. Minket falusiakat kihagy-

tak ebből a csomagból. Holdampfék mondták, hogy nem dol-

gozunk itt ezért tovább. Nyolcan leszámoltunk azért, mert ne-

künk falusiaknak nem adtak élelemcsomagot. Holdampf Sán-

dor is, Kondár is. Na mindegy, 1945 novemberében volt ez és 

a nagy részünk bányába ment. Volt, aki Altáróra, volt, aki 

Ebszőnybe, én pedig Erzsébetbe. Ott voltam addig, amíg el 

nem úsztak a bányák. 1971-ben elúszott Erzsébet akna. Átke-

rültem Altáróra. Aztán utána vissza Erzsébet. Aztán megint el-

úszott, utána Sárisápra meg 17-esre kerültem. A víz aztán vitt 

mindent. 

Ki volt a társasága a munkatársakon kívül? 

Mi heten voltunk barátok. Egyházvölgyben Süveges Sándor, 

aztán a Flórián utcában laktak utána. Barhó Annus után lak-

tak. Süveges Flóri, Rozbora Lajos, Kovács Rudi bácsi, ők is a 

Barhó mögött laktak. Akkor még volt a Kovács Laci, az is meg-

halt már. Hét emberből csak én vagyok már. Mi suhancok 

mind a gyárba jártunk, aztán a bányába. 1926-osok még a 

Molnár Sanyi bácsi, itt lakik a főúton. Erdősiék után a harmadik 

házban. Az 1926-os még. Ki van még. Beck Kati szintén. Nőkből 

már ő van csak. Tokodon most van a Muzslai Sanyi anyja, alig-

hanem 98 éves. Akkor a Pánczél Feri anyja, az is 98, meg a 

Nyúlhús György Lajos nővére. Süveges Zoli anyja. Az is 98 éves. 

Nőkben ez a három van a legidősebbek. Férfiakban nem tu-

dok már idősebbet, mint mi. Egyszer körülnézek majd azért, vé-

gig megyek az utcákon, akkor bejönnek azért a dolgok. Nem 

hiszem, hogy van most már idősebb. Az idő megy tudod, fog 

engem is azért.  

Szokott feljárni a faluba? 

Innen? Lehet, hogy holnap is megyek ebédelni a fiamékhoz. 

Emi, az unokám szokott elvinni hozzájuk.  

Annyira akkor nincs ide helyhez kötve? 

Tavaly még kimentem a határba kukoricalevelet szedni. Most 

már nem nagyon engednek ki kísérő nélkül. Ők felelnek értünk. 

Így egyedül már nem nagyon megyek. De most épp bent vol-

tam a lányomnál Esztergomban. Tavaly voltam orvosnál Doro-

gon, írták fel az adatokat. Mondták, hogy György bácsi tízet 

tagadjon le. Mondtam, hogy nem nagyon lehet letagadni. 

Voltak azért problémák, meg vannak is. Nehezen hallok, meg 

sok a mész. Az érszűkület. Az van, hogy egyszer úgyis lejár az 

idő. Engem már nem csinálnak újbúl. Most jelentkeztem a fő-

nővérnél, el akarnék menni infúziós kezelésre. Éppen 40 éve já-

rok minden évben. Átmossák az embert, tudod. Mondta, hogy 

ilyen idős korban már nem nagyon adnak. Pedig ez arra való, 

hogy az ereket rendbe hozza kicsit. Mondtam, úgy veszem 

észre, hogy számít valamit. De az ember mit tudja aztán, hogy 

valójában használ-e.  

Utazott maga még a vasúton Annavölgyre? 

Arra nem volt éppen dolgunk tokodiaknak. De ment a vonat, 

azt tudom. Pincéknél nem volt megállója, így nem tudtunk az-

zal menni. Olvastam újságban, hogy Dorogon új vasútvonal 

van, feljavították. Most adták át, ha minden igaz. 30 évvel ez-

előtt még volt a Viscosa, papírgyár, cementgyár. Sokan jártak 

erre is. Most már viszont ezekbe a gyárakba kevesen járnak. 

Van buszjárat Máriahalom, Sárisáp felől is. Azzal szoktam ko-

rábban Nyergesre menni.  

Volt szőlőjük és pincéjük? 

Nekem otthon volt szőlő a Hosszúhegyen. Viszont kijártunk 40 

évvel ezelőtt még a Török útba. Ott a kanyarban, a Csákvári 

féle pince mellett volt egy kugli. Marha sokat játszottunk ott, 

sokszor vittem az első díjat ott. Egyszerű szombaton volt, hogy 

25-en voltunk ott. Mindenki liter borral beszállt, olyan nóták 

mentek, hogy csak na. Valamikor volt a csárda. Tudod, hol 

volt? Főútról beérünk a pincékhez, jobb kéz felől. Simonék lak-

tak ott először, azoknak volt ott kocsmájuk. Akik Nagysápról jár-

tak, ott szoktak kajálni. Volt, hogy elkezdtünk énekelni, aztán 

ezek kiültek oda a csárdába és nem tudtak betelni a szép ma-

gyar nótákkal. 

Felvétel: Robotka László 
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     Községünk életéből 
 

Simon Sándor bácsi volt, hogy elment a buszmegállóhoz. Az-

tán elkezdtünk énekelni, nem szállt fel a buszra, hallgatta a 

nótát. Nekem nem volt pincém, de minden szombaton ott 

voltam. Bányász, iparos társaság volt, parasztgyerek nem 

volt ott. Jó összetartó társaság voltunk. Most a Török útban a 

Tokodi Feri van, Kecskeméti Laci, meg lent a Sanyinak, a 

Muzslainak az aljában. Ezek járnak még oda.  

Ez a különcködés régen is megvolt? 

Én időmben már annyira nem volt különcködés. De én időm-

ben is a parasztgyerekek jobban összetartottak. A mi öreg-

jeink idejében iparos gyerek nem vehetett el parasztlányt. 

Az számított, kinek mennyi hold földje volt. Sokszor összevesz-

tek, nagy ellentét volt a mi öregjeinknél. Később aztán ez 

már megszűnt. Kocsmában is volt, Fővégben volt a Süveges 

féle kocsma, az a parasztoké volt. Aladár az iparosoké. A 

Robotka Marci féle meg vegyes volt. Ott kártyapartik voltak 

inkább. 

És a kantin? 

Hát a kantinban bálokat rendeztek, szüreti bált például. Fia-

talon minden bálban ott voltunk. Jóformán egész falu ott 

volt. Farsangi mulatságra is. Akkoriban még jobban jártak az 

emberek.  

Templomba járt maga? 

Mikor leventék voltunk, akkor 5 pengőre megbüntettek, ha 

nem mentünk templomba. Közepén álltunk. Idős emberek 

is, én apám is, akkor még csizma volt a divat, abban men-

tek. Tele volt akkor a templom emberrel. Faterom is vasár-

nap borotva, minden, hozzákészültek, hogy megyünk mi-

sére. Lányok is csoportban mentek. Más volt azért. Mise után 

elmentünk az Aladárhoz egy sörre.  

Nyugdíj után mivel foglalkozott? 

Nyugdíj után óvodába mentem 

dolgozni. Ott kezdtem létrát, fo-

gast csinálni, ezt-azt. Aztán el-

kezdtem csinálni gazdasági ud-

vartól kezdve kocsit, hintót, min-

denfélét csuhéból. Most angya-

lokat, kisbabákat csinálok a mai 

napig a temp 

lomba is karácsonyra. 1994-ben én nem voltam a csu-

hészakkörben, de sok mindent készítettem. A szakkör ment 

mindenféle kiállításra. Kérdezték, hogy nincs-e valami anya-

gom. Elvitték, és arany plakettot kaptam, és 10 ezer forintot. 

1998-ban mentek Tatabányára, ott is volt bemutató. Oda is 

elvittek, különdíjat kaptam. Most már abba kell hagynom, 

szemeimnek már nem jó. De jó kis elfoglaltság ez. 

A vályogvetőre emlékszik? 

Hát valamikor az Egyházvölgybe lakott a Pós família, azok-

nak az apjuk volt ott a vályogvető ahogy mész a pincékhez, 

a híd előtt balra. Öreg ott volt egy kis házikóban. Hiányos a 

domboldal, onnan vette a földet a vályoghoz. Kiszedték a 

földet, összekeverték több mindennel, és dagasztották. Mi-

kor megfelelő anyag volt, akkor formákba beleöntötte. 

Megszáradt, akkor használták házakhoz. Ezek a régi dolgok 

feledésbe mennek már. Az idő az szalad.  

Most hogy érzi magát? 

Némileg jól, de nagy az egyensúlyprobléma. Szédülök alkal-

manként. Vigyázni kell, ha elindulok. Tudod, 92 éves leszek a 

nyáron.  

Vannak azért célok a mindennapokra? 

Persze. Mindenképpen. 72-en vagyunk itt az otthonban. Ab-

ból 20-an leginkább leülnek, aztán nem csinálnak semmit. 

Ezek fizikailag meg szellemileg is leépülnek. De nem lehet le-

állni. Én mindig jövök-megyek, sétálok, csinálom az angya-

lokat a templomba is. Volt, hogy a Bajnai úton elmentem, 

Sashegyet megkerültem, elmentem haza a Béke utcába, 

aztán Üveggyár felé jöttem vissza. Gyalog mentem, gyalog 

jöttem. Csak most már nem engednek el, hiszen a nővérek 

felelnek értünk. 

Lajos bácsi, köszönöm a lehetőséget és a régi történeteket, 

és minden jót kívánok! 

Jó egészséget kívánok neked és a családodnak! Szevasz! 

 

 

Lajos bácsival ezt követően a 2018-as tokodi búcsúban találkoz-

tam (utoljára), ahol vidáman állt le 1-1 szóra az utcán szembe-

jövő falusi ismerősökkel. Ő volt az egyetlen ember, aki öltönyben 

és nyakkendőben, ünnepi öltözetben jelent meg a tokodi búcsú-

ban. 

Faragó Ferenc 

 
György Lajos, vagy a mindenki által ismert Lajos bácsival való kap-

csolatunk az 1970-es években kezdődött. Első találkozásunk akkor tör-

tént, amikor feleségével, marival jelentkeztek az óvodába, az akkor 

megüresedett állásra. Egy „udvaros” munkakört kellett betölteni. Ma-

rika felvételt nyert és attól a naptól kezdve egyre többször találkoz-

tunk. Napról napra szembesültem azzal a fegyelmezett, precíz mun-

kavégzéssel, mely példa értékű volt. Az a felelősség a gyermekek 

iránt, hogy milyen alapos körültekintő munkával teremtette meg az 

udvar higiénikus, tiszta feltételeit. Ritka munkaerő volt, akit soha nem 

kellett figyelmeztetni a feladatra. Soha nem volt olyan tisztaság és 

rend az óvoda udvarán, mint az ő idejében. Ehhez hozzájárult férje, 

Lajos bácsi, aki mindig segített a homokozó felásásában, a játékok 

rendben tartásában. 

1985-ben váltás lett a György házaspár életében. 1985-ben megnyílt 

az új óvoda és Lajos bácsi vette birtokba a hatalmas udvar gondo-

zását. Valódi gondnok lett, a rábízott feladatok, és a kötelező mun-

kaköri leírásokon kívül naponta végzett plusz munkát. Kezdetben a 

parkosítással, a növények mindennapi ápolásával volt elfoglalva. Hi-

hetetlen alázattal, tisztelettel, jó kedvvel, kreatív ötletekkel érkezett 

naponta dolgozni. Oszlopos tagja lett az óvodai közösségnek. Kez-

dettől fogva felfedeztem benne azt az ösztönös pedagógiai képes-

séget, mely csodálatos alternatív nevelési módszerekkel segítette ok-

tató-nevelő munkánkat. 

Először a természet szeretetére, a környezet védelmében tett tevé-

kenységére figyeltem fel, ahogy az udvaron maga köré vonzotta a 

gyermekeket. Elmagyarázta nekik a növények fejlődését, a növé-

nyek szaporításának mikéntjét, de mindennapos volt a gyerekekkel 

való focizás, vagy éppen a virágokból való koszorúfonás, a fűszálak-

ból való gyűrű készítés. 

Körültekintő figyelme volt az udvari játékok balesetmentes állapo-

tára, a homokozó napi frissítésére. Ahogy az évek teltek, úgy bonta-

kozott kis Lajos bácsi kreatív képessége. Sorra lepett meg bennünket 

egy csuhé játékkal, egy kukoricaszárból készült állatkával. Felfigyelve 

az Ő ritka tehetségére, beemeltük az óvoda nevelési programjába a 

hagyományőrzést, a kismesterségek újraélesztését a foglalkozá-

sokba. Andrásfalvi Bertalan, az akkori oktatásügyi miniszter újította 

meg óvodánkban a hagyományőrző képzést, amelyen a megye 100 

óvónője részt vett.  

A miniszter kiemelt gondolattal figyelmeztetett, hogy „csak tiszta for-

rásból” merítsünk és csak hiteles, természetes anyagból ismertessük 

meg gyermekeinkkel a múlt szépségét. Nagy elismeréssel szólt Lajos 

bácsi munkáiról és példaként állította a kezdeményezést, hogy mi-

lyen csodálatosan építjük bele a mindennapjainkba a múlt értékeit, 

milyen hiteles emberekre van bízva ezek ápolása, továbbadása. 

Ettől kezdve tudatosabban szerveztük, terveztük Lajos bácsi tevé-

kenységét. Hetente tartott játékkészítő foglalkozást a csoportokban. 

Remekül kiegészítette a környezetismereti foglalkozásokat. Ekkor szü-

letett meg a gondolat, hogy készítse el a mezőgazdasági eszközöket, 

a régmúlt használatit eszközeit, hogy ezeket látva a gyermekek meg-

ismerjék nagyszüleik mindennapi munkáját. 

Később elkészült a Szent Márton templom kicsinyített mása, a Szent-

háromság kápolna, a régi búcsúk hintái: körhinta, hajóhinta. Hihetet-

len gazdagságra találtunk az Ő személyében. Sorra kérték fel a me-

gye művelődési házai, óvodák, iskolák különböző bemutatókra. Öt-

letei kimeríthetetlenek voltak. 

Kézügyessége mellett rendkívül vidám, érzelmileg gazdag ember 

volt. Ritkán tapasztalni, hogy valaki úgy lép be a munkahelyére, hogy 

mosoly van az arcán, a kezéből soha nem hiányzott egy szál leszakí-

tott virág, egy apró ajándék, de ami a szíve mélyéből fakadt, az a 

magyar nóta. 

Minden nap volt partnere, főleg a konyhában. Csákváriné Mészáros 

Zsuzsával szívből énekelték, hogy „Minden piros, fehér rózsát neked 

vittem” 

Csodálatos, szeretni való ember, munkatárs volt, aki nemcsak a mun-

káját osztotta meg, hanem a szívét is. Számtalan embernek, közös-

ségnek mutatott példát arról, hogyan őrizzük a múltat, hogy ápoljuk 

és hogy adjuk tovább. Gazdag hagyatékot hagyott a települé-

sünkre, melyet őszinte felelősséggel kell megőrizni, megbecsülni és 

közkinccsé tenni. 

Szóda Józsefné ny. óvodavezető 
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Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTEIT: 

 

Gáspár Olivér 

Pap Janka 

Bakóczy Illés 

Kontra-Fritz Lóránt Fülöp 

Mihály Eszter Krisztina 

 

Gratulálunk a szülőknek! 
 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Kiss Józsefné (Baksa Julianna)   91 éves 

- Gál János     66 éves 

- Jenei Gyula     83 éves 

- Szedő Ferencné (Bukta Bernadetta)  94 éves 

- Varga Mihályné (Hartinger Gizella Leopoldina) 80 éves 

 

Programajánló 

2021. október 23. 

Délután 15 órakor érkezik a tokodi vasútállomásra  

gőzmozdony-vontatású nosztalgiavonat, amelynek uta-

sait, illetve a szerelvényt megtekintő érdeklődőket dalos 

köszöntővel és csemegével várjuk, illetve látjuk vendégül 

a vonat 45 perces várakozási ideje alatt. 

2021. november 13-14. 

Tokodi búcsú (a járványhelyzet függvényében) 

2021. november 15. 

Szent Márton nap a sportcsarnokban  

(a járványhelyzet függvényében) 

 

 

 

Tokod SE hírek 
 

2021. augusztus 15-én el indult a megye II. osztály labdarúgó 

mérkőzései, melyen mindjárt újonnan felkerült Lábatlan lab-

darúgó csapatával kezdtünk. Ezen a mérkőzésen búcsúz-

tunk egy perces gyászszünettel közelmúltban Tokod csapa-

tában futballozó játékosoktól. Pár mondatban szeretnék 

mindegyikükről megemlíteni Tokodról való tevékenységük-

ről. Legelőször meg említeném Kerekes Józsefet aki talán a 

legaktívabb játékosa volt Tokodnak, ő már az 1960-as évek-

ben a Tokod Erzsébet akna csapatában futballozott, olyan 

játékosokkal mint Robotka Ferenc (Halász), vagy másik Ro-

botka Ferenc (Számel), Papp Kálmán (Hurkás), Kolbert Antal 

(Cvingli) és Simon Marci bácsi, és még nagyon sok remek já-

tékossal, de nagyon nehéz felsorolni az összeset. Majd Erzsé-

bet akna feloszlása után Ebszőnybánya csapatát erősítette 

ahol szintén nagyon kitűnő játékosokkal volt körbe véve, 

élen Varga Tibor kapussal, Tóth Öcsi (Nova) akit a Nagysápi 

múltja miatt említettek így. Vereczkey Ervin (Kobra), Túri Lajos 

(Sutyi), Szabó Ernő (Beton) és szintén Erzsébet aknáról Papp 

Jani (Balázs). Majd Ebszőnybánya után tudomásom szerint 

hárman át kerültek a Tabak csapatához. Kerekes József, Pap 

Jani, Szabó Ernő, ebből ketten ott is fejezték be. A Tabak 

megszűnése után Kerekes Józsi levezetésként le játszott pár 

mérkőzést a TSZ csapatánál. Következő játékos Pap József 

(Vörös) akit egy pár szóval meg említenék, ő egy remek ka-

pus volt annak idején, serdülőként figyeltek fel rá, és igy ke-

rült fel Tatabányára, többek között Szoboszlai Lajos, Turcsán 

László és Tokodi Ferenccel. Ekkortályt kerültek Esztergom csa-

patához, Tahon Ferenc, és Bankó Zsolt. Itt szeretnék még 

meg emlékezni Farkas Ervinről, aki szintén Tokodon kezdte 

pályafutását, majd Nyergesújfalu csapatát erősítette. Szin-

tén egy remek játékosunk volt. Ecker Ervin, aki remek cselei-

vel sokszor kápráztatta el a közönséget. Valamikor a TSZ ifjú-

sági csapatának voltak tagjai, Kovács Tibi (Tojó) és Rozma-

ring Jani (Rozsa), és nem utolsó sorban Gál Janiról, aki ugyan 

nem sokat játszott munkája végett, mivel kis iparos mellett 

festő inas és segéd volt, és kora reggeltől késő estig dolgo-

zott és a labdarúgásra nem volt idege. A labdarúgó csapat 

nevében búcsúzunk tőlük és megköszönjük mindenkori hűsé-

güket a labdarúgás iránt. Isten veletek, nyugodjatok béké-

ben. 

Tarcsai László (Jakó)  

 

Helyesbítés 
 

Az augusztusi Kopogtatóban Mechler Jánossal történt be-

szélgetésben tartalmi hiba történt. A negyedik kérdésre 

adott válasz helyesen: „Tokodra nősült, Zicsi Mária volt az 

első felesége. Ebből a házasságból született Mechler István, 

aki korán elkerült Tokodról, már meghalt. Édesanyja is meg-

halt és házasságot kötött az ugyancsak özvegy 1919-es szü-

letésű Kolbert Franciskával, akinek volt egy lánya, Klára 

(most György Istvánné), majd megszülettem én és József 

öcsém. Sajnos 1952-ben édesanyám meghalt. Mindössze 4 

éves voltam, testvéreim is még gyermekek voltak. A kereszt-

szülők segítettek, elláttak bennünket. Apánk újra nősült a ha-

jadon Süveges Pannival és született egy nekem nagyon ked-

ves kislányuk, Ancsa (Anna.) Így lettünk mi négyen jó testvé-

rek. Sajnálatos, hogy József és Anna meghalt. Apánk egész 

életében bányász volt. Az Erzsébet-aknai és az Ebszőnyi bá-

nyában dolgozott vájárként. 3 éven át tartó betegsége kö-

vetkeztében 1987-ben meghalt. Végtelen jó humorú és jó-

kedvű édesapa volt. 

Soós Rezsőné 

 

2021 decemberében is kinyílnak Tokodon a világító ad-

venti ablakok! Jelentkezés a játékra: 

Szabó Renáta – 0630 919 5651 

Faragó Ferenc – 0630 654 6936 


