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    Önkormányzati hírek 

  

Várom a havat, hófehéret, 

a száncsengőt, a nevetésed, 

piros sapkának fehér bojtját... 
Kandallótűz meleget ont ránk. 

 

Várom a téli nagy csodákat, 

feldíszített karácsonyfákat, 

narancs-fahéj illatú estet... 
Békességet, nyugalmat, csendet! 

 

 

Szeretettel teljes, meghitt, boldog Karácsonyi Ünnepet 
és sikeres, boldog új évet kívánunk minden kedves  

tokodi polgártársunknak, a teljes képviselő testület és 

Önkormányzatunk valamennyi munkatársa nevében! 
  

Bánhidi László 

polgármester 

 
Garaguly Tibor 

jegyző 

 

Várom a családok mosolyát, 

a búcsút intő gondok sorát, 
a szívekbe költöző imát... 

Mikor jön végre egy jobb világ? 

 

Várom karácsony ígéretét, 

lelkekbe lopott szeretetét... 
Várom, hogy ne csak egy nap legyen, 

várom: Ne kelljen várni sosem! 

Szabadi Lívia:  

A várakozás ideje 
 

 

Kedves Tokodiak! 

Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önöket  

2021. december 19-én vasárnap 16 órára 

az Alkotóházban tartandó Falukarácsonyi ünnepségre. 
Az ünnepségen köszöntőt mond településünk polgármestere, ezt követően a Hegyeskő  

Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora következik, melyet követően a Kék Nefelejcs  

Nótakör tagjai a népi karácsonyi énekek előadásával emelik az ünnep fényét. 

A műsort követően süteménnyel, forró teával és forraltborral látja vendégül a résztvevőket a  

Faluközösségi Egyesület és a Tokodi Gazdakör. 
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Önkormányzati hírek 
 

 

 

 
Polgármesteri eseménynapló 

 

Október 23. Délután többszáz ember kíséretében és részvételével 

fogadtuk TOKOD vasútállomásán a MÁV Rail Tours szervezésé-

ben közlekedett nosztalgiavonatot. Hatalmas köszönetünket fe-

jezzük ki mindenkinek, aki segítségével, támogatásával vagy rész-

vételével előmozdította a sikeres program létrejöttét! Külön kö-

szönet a Tokodi Kéknefelejcs Nótakör tagjainak, akik egy vidám 

dalcsokorral szórakoztatták a vonat utazóközönségét.  

Október 29. A Magyar Államkincstár által delegált ellenőrrel és 

Pétervári József műszaki előadó kollégámmal bejáráson vettem 

részt a 026-os helyrajzi számú külterületi út pályázatával kapcso-

latosan. (Tokod TSZ telep mellett található „Ipari út”) A pályázati 

anyagunk jelenleg elbírálás alatt van.  

November 3. 10 órától a dorogi Intézmények Házában vettem 

részt egy megbeszélésen a Dunamente és Térsége Egyesület ve-

zetőjével, Szekér Zoltán Úrral. Egy lehetséges pincevölgyi projekt 

kapcsán egyeztettünk, melynek része lenne a tanösvények kiala-

kításán felül a központi részen található, jelenleg parkolóként 

használt terület beépítése egy közel 100 négyzetméteres épület-

tel. 

November 4. Kora esti órában Pétervári József kollégámmal, az 

OMS Hungária Kft képviselőjével és dr. Mechler Márk ügyvéd Úrral 

Ebszőnybányán utcafórumon vettem részt, melynek fő témája és 

célja a hamarosan kezdődő csatornázási beruházás kapcsán 

érintett ingatlanok tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatának kitöl-

tése volt.  

November 9. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttmű-

ködési Program Kisprojekt Alap keretében megvalósuló 

SKHU/WETA/1901/4.1/344 számú, Együttműködés című kisprojekt 

elszámolásának helyszíni ellenőrzése zajlott. 

November 12. Késő délután térségünk országgyűlési képviselőjé-

vel, dr. Völner Pál államtitkár Úrral, valamint az országos és helyi 

média újságíróival, riportereivel tekintettük meg a már elkészült 

fejlesztéseket településünkön. Az önkéntes tűzoltó egyesület mű-

ködését, eszközeit Góra Gergő elnök Úr mutatta be a média kép-

viselőinek. A libazsíros kenyér és a forró tea elfogyasztása közben 

jó hangulat és kellemes beszélgetések jellemezték a találkozót. 

Külön köszönöm Takács Rita és Robotka Julianna kolléganőim-

nek, valamint Héjas Lajos falugondnoknak a segítséget és a köz-

reműködést. 

November 13-14-én zajlott a Tokodi búcsú a szokásos helyszínen 

és formában. Vasárnapi szentmise keretében került sor a gazdák 

által készített új borok felszentelésére. 

November 17.  

A kormányhivatal munkatársai a temetőben ellenőrzést tartottak, 

melyen mindent rendben találtak. 

Településünk főépítészével, Dankó Kristóf Úrral és a DE-MA Projekt 

Kft ügyvezetőjével, Magyar Ákos Úrral folytattam megbeszélést a 

későbbi forgalmi rend és terület rendezéséről a Hősök tere tekin-

tetében.  

November 20. Sárisáp Község Önkormányzatának és a Sárisápi 

Bányász Fúvószenekar meghívásának eleget téve részt vettem a 

100 éves Sárisápi Bányász Fúvószenekar jubileumi hangverse-

nyén. Rendkívül színvonalas rendezvényen vagyunk túl, méltán 

büszke lehet a zenekar munkásságára Sárisáp Községen felül a 

térség valamennyi lakója. Gratulálok a zenekar valamennyi ko-

rábbi és jelenlegi tagjának, továbbá Drága Bálint karnagy Úrnak.  

November 22. A Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házát üzemel-

tető civil szervezetekkel vettem részt egy megbeszélésen, mely-

nek témája a későbbi felújítás és az épület korszerűsítése volt. 

 

 
Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. 

Felelős szerkesztő: Bánhidi László 

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

Fényképek forrása: TKD Records 

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

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

A következő Kopogtató februárban jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2022. január 26. szerda 

Ahogyan Tokod fejlődik,  

az mindenkit lenyűgöz 
 

Idén újra szabadab-

ban karácsonyozha-

tunk, köszönhetően 

annak, hogy az oltás 

miatt kedvezőbb a 

járványhelyzet, mint 

tavaly – mondta la-

punknak dr. Völner 

Pál. Térségünk or-

szággyűlési képvise-

lője a helyi fejleszté-

sekről is beszélt az év-

záró interjúban. 

„A közelmúltban egy 

népes újságírócso-

porttal látogattunk el  

a térség több városába, településére, így többek között Tokodra 

is.  

Jó volt látni, hogy az országos lapok, portálok szerkesztőségeinek 

munkatársait mennyire megfogja az, hogy milyen nagyszerű be-

ruházások, fejlesztések valósulnak meg itt” – mondta lapunknak 

dr. Völner Pál. A térség országgyűlési képviselője kifejtette, Toko-

don megnézték az önkéntes tűzoltók megújuló épületét és a fel-

szereléseiket, és a rendelő korszerűsített épületébe is ellátogat-

tak. „Az önkéntes tűzoltók munkája szerintem mindenkit lenyűgöz. 

Jó volt meghallgatni Bánhidi László polgármester úr és a társai 

beszámolóját arról, hogy miként is dolgoznak az önkéntesek, 

mennyi segítséget nyújtanak a hivatásos társaiknak. Lenyűgöző 

az az elhivatottság, ami jellemzi őket” – mondta dr. Völner Pál. 

Hozzátette, a kormány is elismeri és fontosnak tartja a munkáju-

kat, így a Magyar Falu Program keretében támogatást is nyertek.  

„Persze más területekre is jutott pénz a kisebb települések meg-

erősítését szolgáló kiírások segítségével. A tokodi rendelő fejlesz-

tésére 43 millió forint érkezett, a belterületi utak, illetve járdák épí-

tésére, javítására 50 millió forintot kaptak, de jutott a közterületek 

karbantartását szolgáló eszköz, valamint falubusz beszerzésére is 

forrás” – sorolta a képviselő, hozzátéve, hogy a fogászat és a vé-

dőnői szolgálat épületeinek fejlesztésére pedig más, de szintén 

kormányzati támogatást kaptak. „A legnagyobb öröm azonban 

talán az, hogy Tokodon igény van a kisgyerekek nevelését, ellá-

tását segítő intézmények fejlesztésére.  Óvoda és minibölcsőde 

építésére összesen 250 millió forint érkezett a Széchenyi 2020 ke-

retében az elmúlt években, a Magyar Falu Programban pedig 10 

millió forintot nyert a falu gyereknek való kültéri játékok építésére, 

telepítésére. Ez azt mutatja, hogy a tokodi fiatalok itt szeretnének 

családot alapítani, itt szeretnék felnevelni a gyermekeiket – itt 

képzelik el az életüket” – fejtette ki dr. Völner Pál. Mint mondta, a 

kormány elkötelezett a kisebb települések támogatása mellett, 

hiszen ezek a közösségek mindig a normalitást képviselik: a tagjai 

odafigyelnek egymásra, a hagyományokat megőrzik, és olyan 

értékeket vallanak, amelyek az egész nemzet megmaradását is 

segítik. „Szerintem gyakorlatilag minden tokodi egyetért velem 

például abban, hogy nem illegális migránsokat kell betelepíteni 

az országba, hanem segíteni kell a fiatalokat abban, hogy annyi 

gyermekük lehessen, amennyit szeretnének. Budapesten – és 

szerte a világban – sokan ezt egy maradi, megvetendő álláspont-

nak tartják, de mi tudjuk, hogy ez az egyetlen lehetséges út. Ép-

pen ezért mindent meg is kell tennünk annak érdekében, hogy 

ez így maradhasson” – fejtette ki. 

A közelgő ünnepekről szólva elmondta: reméli, mindenki a szeret-

tei körében lehet karácsonykor, ugyanakkor arra is felhívta a fi-

gyelmet, hogy a járvány elleni védekezésről sajnos továbbra sem 

szabad megfeledkeznünk. „Az oltás az egyetlen hatásos megol-

dás, ezért azt javaslom mindenkinek, aki még nem tette, hogy 

oltassa be magát. Így tudjuk megvédeni a szeretteinket és ön-

magunkat is” – jelentette ki. 

 

 

 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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 Igazgatási szünet a  

polgármesteri hivatalban 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri  

Hivatal - Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testüle-

tének 54/2021. (II.25.) önkormányzati határozata értelmében – 

2021. december 20. napjától 2021. december 31. napjáig, 

igazgatási szünet miatt zárva tart. 

Ezen időszakban ügyfélfogadást nem tartunk. 

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap: 

2022. január 3. (hétfő) 

Rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő ügyekben a követ-

kező telefonszámokon állunk rendelkezésükre: 

 

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

az alábbi időpontokban: 

- 2021. december 20. (hétfő) 0800 -1200 

- 2021. december 22. (szerda) 0800 -1200 

- 2021. december 27. (hétfő) 0800 -1200 

- 2021. december 29. (szerda) 0800 -1200 

 

Egyéb – halaszthatatlan – ügyekben – a fenti időpontokban – 

a +36-30/572-30-90-es telefonszámon. 

 

Megértésüket köszönjük!      Garaguly Tibor 

jegyző 

 

Nyertes pályázat kommunális  

eszköz beszerzésére 

A Magyar Falu Prog-

ramnak köszönhe-

tően, újabb kom-

munális eszköz be-

szerzésére nyílt lehe-

tőségünk az idei év-

ben. November fo-

lyamán a forgal-

mazó leszállította az 

általunk választott 

AS-Motor Sherpa 

940-es típusú (27 ló- 

erős) magasgaz vágó gépet. Egy újabb professzionális géppel 

bővült a település eszközparkja.  

A támogatás összege: 5.120.000,-Ft 

Köszönjük a lehetőséget Magyarország Kormányának, a segít-

séget pedig a közreműködő kollégáknak!  

 

Gyermekorvosi rendelés 
 

Tisztelt szülők! 

A járványhelyzet miatt a rendelésre való megjelenés előtt  

telefonos konzultáció szükséges. 

Időpontot rendelési idő alatt telefonon lehet kérni. Receptfel-

írási igényüket is jelezhetik telefonon. Ezzel a várakozási idő mi-

nimálisra csökken, valamint nem lesz zsúfoltság a váróterem-

ben. 

Köszönöm az együttműködést! 

Dr. Pezderka Gyöngyvér 

Régi rendezvények videofelvételei 

az interneten 

Kedves Tokodiak! 

 

Továbbra is minden héten két alkalommal újabb rendezvény-

videofelvételek kerülnek közzétételre az elmúlt 20 év rendezvé-

nyeiről! Keressék fel a a Kultúrmisszió Facebook oldalát: 

www.facebook.com/csakatokod 

 

 

Értékek és Gyűjtemények háza 
 

Tisztelt Lakosok! 

Az Öreg iskolában kiala-

kított Értékek és Gyűjte-

mények háza ideigle-

nesen bezárja kapuit, 

azonban a következő 

év tavaszától újra szere-

tettel várjuk a kedves 

vendégeket. Előzetes 

időpont egyeztetésre 

továbbra is van lehető- 

ség a következő elérhetőségen: Takács Rita – 0630 346 1512 

Felhívás a téli tüzelésről! 
 

Tisztelt Lakosok!  

A hideg idő beálltával több megkeresés érkezett hivatalunk 

felé, melyben jelezték, hogy településünkön többen környe-

zetre káros anyagokkal fűtenek. Felhívjuk mindenki figyelmét, 

hogy amennyiben az elkövetkezendő időszakban hasonló 

megkeresés érkezik hivatalunkhoz, kénytelenek leszünk környe-

zetvédelmi eljárás keretében megvizsgálni az ügyet. Esetleges 

szabálytalanság feltárása esetén a következmények az ingat-

lan tulajdonosát terhelik. 

Bánhidi László 

polgármester 

Menetrendi fejlesztés  

vasútvonalunkon 

 
Térségünk fejlődése szorosan összefügg 

a közlekedés dinamikus fejlődésével, 

amelynek a Duna-mentén elengedhe-

tetlen szegmense a vasút. A 2018-ban 

komplex fejlesztésen átesett Budapest – 

Esztergom vasútvonal átadását köve-

tően Nyergesújfalu és Tokod önkor-

mányzatai időszerűnek tartották, hogy 

a Duna-menti régióban is újrainduljon a 

rendszeres vasúti közlekedés, ezzel erő- 

sítve településeink budapesti és győri kapcsolatait.  

Az év elején online konzultációt kezdeményeztünk a térség lakói felé, 

amely keretében felmértük, mekkora igény mutatkozik a térségi vasút fej-

lesztésére. A pozitív lakossági visszajelzéseket követően felvettük a kap-

csolatot az Esztergom – Komárom vasútvonal településeinek önkormány-

zataival, és többségük támogató hozzáállása, továbbá Dr. Völner Pál or-

szággyűlési képviselőnk odaadó közbenjárása következtében a fejlesz-

tési terv jóváhagyást kapott. Ennek eredményeként 2021. december 12-

től munkanapokon 8 vonatpár közlekedik a vasútvonalon Esztergom és 

Süttő között, amelyek közül munkanapokon 3, hétvégén pedig 4 vonat-

pár Komáromig fog közlekedni. A vonatok a reggeli és délutáni csúcs-

időben óránként fognak indulni. A fejlesztés révén Tokod is bekerül Buda-

pest elővárosának vérkeringésébe, amely óriási előrelépést jelent tele-

pülésünknek, és a térségnek egyaránt. Az új vonatok beindulását követő 

hónapokban további online kérdőíveket fogunk közzétenni, amelyek 

alapján szeretnénk további javaslatokat megfogalmazni a vasúti közle-

kedésről annak érdekében, hogy a vonal összes települése (ideértve 

Neszmély és Dunaalmás) is egyaránt részesüljön a fejlesztés pozitív hoza-

dékaiból. Ezúton köszönjük a döntéshozók és a MÁV pozitív hozzáállását 

és aktivitását, amellyel a vasúti fejlesztést elősegítették! 

http://www.facebook.com/csakatokod
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Karácsonyfát állítottunk  

mindhárom településrészen 
 

November 27-én reggel kezdtük meg a Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület fiataljaival és Szűk Zoltán fuvarozóval településünk fe-

nyőfáinak kivágását és helyszínre szállítását. Ugyan egy telepü-

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

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

településrészünkre állítottunk fenyőfát, amit reményeim szerint 

majd a helyi közösségek fel is díszítenek.  

Külön köszönöm a felaján-

lott fenyőfákat név szerint 

Barbora Zsuzsannának, 

Nagy Mártonnak, valamint 

Pánczél Attilának és Pánc-

zél Attilánénak.  

Külön köszönöm az önkor-

mányzat előtt felállított fe-

nyőfának a díszítését a Pol-

gármesteri Hivatal, vala-

mint a Gondnokság dolgo-

zóinak, illetve az üveggyári 

és ebszőnybányai önkénte-

seknek. 

Bánhidi László 

polgármester 

 

 

 

 

Az első 100 év a legnehezebb… 
 

November 27-én köszöntöt-

tük a legidősebb tokodi la-

kost, Mostyenán Olga nénit. 

Olga néni jelenleg egy do-

rogi intézmény vendégszere-

tetét élvezi, ezért mi is itt tud-

tuk köszönteni. Térségünk or-

szággyűlési képviselője dr. 

Völner Pál államtitkár Úr saj-

nos nem tudott személyesen 

jelen lenni, de kérésének 

megfelelően az ő ajándékát 

is átadtuk, tolmácsolva to-

vábbi jó kívánságait. Bízom 

benne, hogy egy év múlva is-

mételten találkozhatunk, hi-

szen ahogy Olga néni 

mondta “nem fáj semmim.” 

A jó Isten éltesse erőben, egészségben drága Olga néni! 

Tisztelettel, 

Bánhidi László - polgármester 

Megemlékezés 1956-ról 
 

65 évvel az 1956-os for-

radalmat követően 

2021-ben október 22-én 

emlékezett meg telepü-

lésünk a hazájukért 

harcra kelő valamennyi 

magyar emberre. Dél-

után 16 órakor kezdő-

dött meg ünnepségünk 

a Hegyeskő Általános Is- 

kolában, ahol Bánhidi László polgármester, valamint dr. Völner 

Pál, térségünk országgyűlési képviselője köszöntötte az emlé-

kező közösséget. Ezt követően Farszki Tiborné ünnepi beszédét 

hallgattuk meg, melyet a Hegyeskő Általános Iskola tanulói-

nak műsora követett. Az iskolai ünnepi műsort követően került 

sor a vasdiploma ünnepélyes átadására Huber Andrásné ré-

szére, továbbá a polgármesteri elismerések átadására Csák-

vári Ferenc és Nagy László részére, akik önzetlen munkájukkal 

támogatták az Öreg Iskola, valamint a Lukácsi Máté Művelő-

dési Ház megújulását. Az ünnepség zárásaként a 15 éve át 

adott ’56-os kopjafánál került sor a ko-

szorúk elhelyezésére, ahol szintén közre-

működött a Csillagfény Mazsorett Cso-

port, valamint dalos ünnepi műsorral a 

Tokodi Kék Nefelejcs Nótakör. Köszönjük 

valamennyi helyi szereplő, civil szervezet 

és a Hegyeskő Iskola közreműködését az 

ünnepség során. Tisztelet a hősöknek! 

Bánhidi László 

polgármester 

 

Nosztalgiavonat Tokodon 
 

2021. október 23-án dél-

után a MÁV Rail Tours 

szervezésében nosztal-

giavonat közlekedett a 

Budapest – Esztergom – 

Nyergesújfalu útvona-

lon. A visszaút során a 

vonat mintegy 45 per-

cet várakozott a tokodi 

állomáson. Ezen vára- 

kozási idő alatt településünk önkormányzata, valamint a közre-

működő civil szervezetek és segítők vendégül látták sütemény-

nyel, üdítővel és egy kis helyi borral is a vonat utasait. Ez mellett 

a vendégek tájékoztató plakátokat és a települést bemutató 

molinót tekinthettek meg a várakozási idő során. A vonaton 

több mint 300 utast pálinkával és pogácsával láttuk vendégül.  

Az utasok mellett a vasútállo-

máson több mint 400 ember 

várta, hogy közelről megte-

kinthesse a legendás 424-es 

gőzmozdonyt, és a nosztal-

giaszerelvény kocsijait. A ven-

déglátáshoz számos süte-

mény felajánlás érkezett, ez- 

úton köszönjük Barbora Zsu- 

zsanna, Málisné Nagyfejeő Ildikó, valamint a Barátság Nyugdí-

jas Klub süteményfelajánlását, továbbá Erdősi János, a Tokodi 

Gazdakör és a Tokodi Borkultúra Egyesület borfelajánlásait. Kö-

szönjük továbbá valamennyi tokodi népviseletbe öltöző lako-

sunknak, hogy jelenlétükkel emelték az esemény fényét. Bízunk 

abban, hogy ezzel a vasút újra bekerülhet a lakosság köztuda-

tába, és hogy jövőre is hasonló program részesei lehetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bánhidi László 

polgármester 

 

Új Betlehem a községháza előtt 
 

2021 adventi időszakára a már elhasználó-

dott Betlehem szerkezete megújult, így egy 

stabilabb, időtállóbb látványosság fogadja 

a település lakosait a községháza előtti té-

ren. Köszönjük az alapanyag felajánlását 

Czirkelbach Olga alpolgármesterasszony-

nak, valamint az összeállítási munkát a falu-

gondnokság dolgozóinak. 

Köszönetnyilvánítás 
 

Tóth Mártonné, a korábbi tokodi gazdabolt tulajdonosa fényfü-

zért ajánlott fel az Alkotóház dekorációjához, ezúton köszönjük 

önzetlen támogatását.  

Bánhidi László 

polgármester 
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Karitász adománygyűjtés helyi  

rászorulók részére 
 

November folyamán a tokodi rá-

szoruló családok karácsonyi meg-

segítése céljából tartós élelmiszer-

adományokat gyűjtött az Élelmi-

szerbank támogatásával a Tokodi 

Szent Márton Karitász csoport és a 

Tokodi Polgárőrség. A gyűjtésben 

számos helyi civil önkéntes közre-

működött, ezúton köszönjük tiszte-

letreméltó munkájukat! 

 

A gyűjtés során összesen 472 kg tartós élelmiszert sikerült össze-

gyűjteni, amelyekből a Karitász csoport fog csomagokat készí-

teni, és karácsony előtt 60 rászoruló családhoz juttatja el. 

Valamennyi adományozónak köszönjük támogatását! 

Robotka Zoltánné 

 

 

Radovics Mihály 

Jó tanuló, jó sportoló 

 
2021-es év jól indult a 

cselgáncs sportágban 

sportoló Radovics Misi 

számára, mivel az addigi 

eredményei alapján be-

került a Magyar Serdülő 

Válogatott csapatába, a 

Heracles programba. 

Február végén Győrben 

kezdődött az idei ver-

senysorozat, ahol Misi I. 

helyezést ért el, majd má-

jusban a Serdülő Magyar 

Kupán is a dobogó legte-

tején állhatott. Júniusban 

került megrende 

zésre a Budapest Kupa, ami Nemzetközi verseny volt 13 ország 

judosai küzdöttek, Misi szépen helytállt és aranyérmes lett. A 

nyár nagy része edzőtáborokban telt Tatabányán, Cegléden, 

Salgótarjánban, majd Dunavarsányban, ahol az ifi válogatott 

Európa Bajnokságra való felkészülésében segitett. Szeptember-

ben Brnoban rendezték meg a "Mizuno Cup" elnevezésű Nem-

zetközi vesenyt, ahova a Magyar Válogatottal utazott ki. Itt 26 

ország képviseltette magát. Nagy nyomás volt Misin, hisz az or-

szágát képviselte 13 évesen, de bravúros küzdelmei után I. he-

lyezett lett a saját korcsoportjában. Misi előtt nagy feladat állt, 

mivel az U17-es korosztályában kellett helyt állnia, ahol a legki-

sebb súlycsoportnál is jóval könnyebb volt és fiatalabb, azon-

ban a döntőt nagy küzdelem ellenére elvesztette, így II. helyzett 

lett. Még ősszel két Országos bajnokságon vett részt, mind a két 

korosztályban Országos bajnok lett! Az iskolai tanulmányait sem 

hanyagolta el, ezért idén Misit a "Jó tanuló, jó sportoló" kitünte-

téssel díjazta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az idei ve-

senyszezont kétszeres Nemzetközi Bajnokként és többszörös Or-

szágos bajnokként zárta. Reméljük jövőre ugyanilyen jó ered-

ményeket tud majd elérni. Sok sikert kívánunk Neki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért szeretem Tokodot? 

 
A Tokodi Hegyeskő Általános Iskolában egy egész éven átívelő 

vetélkedő sorozatot indítottunk "Kincskereső" címmel. A gyere-

kek havonta kapnak különböző feladatokat, amelyek segítség-

ével egyre több "kincset" lelhetnek meg szülőfalujukban. Termé-

szeti értékeket, épített örökséget, hagyományokat, szokásokat, 

régi mesterségeket, tokodi híres embereket stb. Ennek a vetél-

kedő sorozatnak egyik feladata volt, hogy fogalmazzák meg 

néhány mondatban, hogy miért szeretik Tokodot? 

Bögös Istvánné - szervező 

Tokod egy festői szépségű falu a Gerecse lábánál, a Gete és a 

Hegyeskő között terül el, így a természetben és nem a termé-

szettől elszakítva élünk. Szeretem, hogy itt élvezhetjük a szabad 

tiszta levegőt akkor is, ha otthon a kertünkben, gyümölcsösünk-

ben tevékenykedünk, vagy éppen csak sétálunk egy nagyot a 

faluban. Nagyon szeretem azokat a zöldségeket és gyümölcsö-

ket enni, amiket mi magunk gondozunk. Sokat lehet túrázni, ki-

rándulni a hegyekre, dombokra a családdal és a barátokkal. 

Jókat lehet bográcsozni a Kocka-hegyen vagy az Ótokodi-tó-

nál. Nyugodtan tarthatunk háziállatokat, szinte nincs is olyan 

ház, ahol ne lenne legalább kutya vagy macska. Az egész falu 

csendes, nyugodt. Itt mindenki ismer mindenkit, figyelünk egy-

másra. Mivel mindenki ismer mindenkit, így a szóbeszéd, pletyka 

is gyorsabban terjed. Az emberek mégis kedvesek, segítenek 

egymásnak és sok programot szerveznek maguk és a környék-

beliek részére. A programok összeállításánál mindig figyelnek 

arra, hogy minden korosztály jól érezze magát. Tokod nekem így 

szép és jó, ahogy van. Én itt vagyok otthon.  

Kazi Noémi – 7. osztály 

 

 

 

Köszönet a virágszigetek 

gondozásáért 
 

Ezúton fejezzük ki köszö-

netünket Tokod virágos 

kertjeinek-parkjainak 

gondozásáért a követ-

kező személyeknek, akik 

szabadidejüket nem kí-

mélve ajánlották fel segít-

ségüket Olléné Nusinak és 

az önkormányzatnak. 

Ráfael Erzsébet, Faragó Józsefné, Cserni Ferencné, Faragó Fe-

rencné, Robotka Julianna, Pap Tamásné, Horváthné Rális Ber-

nadett, Juhász Józsefné, Baranyainé Szakmár Edina, Kecskemé-

tiné Rabina Márta, Kovács Pál Andrea, Szabó Lászlóné, Magya-

ros Ivett, György Lajosné, Földi Istvánné, Kémesiné Székesi Mó-

nika, Ferencz Krisztina, Vargha Viktória, Robotka Vilmos, Robot-

káné Szabó Tünde, Robotka Flóra, Tóth Mártonné, Schalk Albert, 

ÖTE Tokod, Naszák Andrásné. A Béke utca és az Arany János 

utca találkozásánál a 2 db virágládát készítette Horváth Bálint, 

virágokkal beültette és öntözte Szabó Renáta és családja. A ter-

mőföldért köszönet Farkas Lajos Úrnak.  
 

A községháza előtti karácsonyi dekorációhoz településünk ré-

szére fából faragott szarvasokat készített Ollé Kornél, köszönjük 

a segítségét és a munkáját! 



 

Tokodi Kopogtató - 6 -      

 

         Községünk életéből 

Portré ecset nélkül 

FARSZKI JÓZSEF CSALÁDJÁRÓL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha felidézzük és magunk előtt látjuk a 20. század közepe előtti 

falvakat és az ott élő földművesek helyzetét, munkáját, megért-

hetjük, hogy miért volt nagy szükség arra, hogy legyen a falunak 

legalább egy kovácsa. Mert eszköze volt a ló a gazdálkodás-

nak, és vaspatkó kellett a patáira, vaseszközeiket és meg kellett 

javítani, sőt olyakor elő is állítani. És ki értett ezekhez? Hát, a ko-

vács. Tokodon is így volt ez. A régi, 18. századi és 19. század kö-

zepe közti időszak iratai 6 kovács nevét őrizték meg. 3 Farszki 

családét is. Községünkben fejlődött a szénbányászat, és a bá-

nyában is szükség volt kovácsokra. Most egy olyan kovácsmes-

terről, Farszki Józsefről és családjáról beszélgettem fiaival, Jó-

zseffel, Lászlóval és Tiborral, aki a bányának, majd a falunak is 

az emberek által tisztelt kovácsa volt. 

Kérlek benneteket, Józsi, Laci, Tibi, mondjátok el, hogy kik voltak 

a szüleitek, merre ágaznak családotok gyökerei? 

Édesapánk 1911. június 27-én Nyergesújfaluban született. Úgy 

tudjuk, hogy a családnevünk szláv eredetű, és plébániát jelent. 

Okiratokban hol y-al, hogy i-vel végződik. Úgy rémlik valahon-

nan, hogy esetleg Lengyelországba vezet az eredete. Apai 

nagyapánk Farszki Vince. Ő Ógyalán (mai neve Szlovákiában 

Hurbanovo) született 1872. október 20-án. 8 éves korában árván 

maradt, a nagynényje nevelte fel. Kovács volt a szakmája. Fele-

sége 1871-ben született, a tokodi György Mária. Itt is laktak, ő volt 

a falu kovácsa. 3 csecsemőt temettek el, és 9-et neveltek fel. 

Vincét, Lajost, Józsefet (ő az apánk), Ernőt, Mariskát, Vilmát, Gi-

zellát, Erzsébetet és Annát. Fia, Vince is kovács volt, Altárón la-

kott, de Lajosnak, Józsefnek és Ernőnek is ez volt a szakmája. Apai 

dédapánk Farszki István, aki 1826. augusztus 4-én született, és ko-

vács volt a foglalkozása. Felesége, a mi dédmamánk az 1841-

ben született Mátéffy Anna. Anyai ükapánk 1810-ben született 

Mátéffy Imre. Ükanyánk az ugyanekkor született Gádor Vilma. Ez 

az ág 1570-ig ismert már, az apait kutatjuk tovább. 

Folytassuk szüleitek életére történő emlékezéseitekkel. 

Apánk Pusztamaróton nevelkedett szüleivel és testvéreivel. 1914-

ben költöztek Tokodra a mai Béke utca 24. szám alatti házba, 

amely később Józsi testvérünk otthona lett. Édesanyjánk a tokodi 

vörös Papp családból származik. Papp József felesége elhunyt. 

Gyermekeikről (Gizi, Ilus, Laci, Feriről) gondoskodnia kellett és új-

ranősült Kovács Antóniával. Született egy közös gyermekük, 

Papp Erzsébet, az édesanyánk. Ő vezette a háztartást és nevelte 

a gyermekeket. Először apánk a dorogi brikettgyárban dolgo-

zott, majd Erzsébet-aknán volt bányakovács. Az 1950-es évek-

ben kereset kiegészítésként otthoni műhelyében vállalt lópatko-

lást és egyéb, kovácsmesterséghez tartozó munkákat is. Apánk 

anyánk és a mi segítségünkkel művelte a szőlőjét és gondozta a 

szép gyümölcsöket termő őszibarack, körte, birs, naspolyafáit. 

Mindenkivel szemben nagyon segítőkész volt, akár aratásnál 

vagy cséplésnél is. De ha a bányában eltört például egy vaskö-

tél vagy más vaseszköz, ha éjjel jöttek érte, ő azonnal ment. Józsi 

sokszor vitte neki a reggelit még Erzsébetre, főként ha kenyérsü-

tés volt otthon. Nagyon értett a borokhoz. Érdekes, hogy a csa-

ládban általában a fehérbor került az asztalra, az volt az ünnepi 

bor. A földművesek számára fehér, az iparosoknak vörösbort ké-

szített.  

 

A háború alatt sokszor szórtak le röplapokat a repülőkről, apánk is 

felvett egyet és bajba került, mert meglátta egy német katona és 

lefogta őt. Győr felé vitték magukkal, de az oroszok utolérték őket és 

megszabadították, így hazakerült. Amikor németek voltak a faluban, 

egy ágyban fekvő német sebesült katonát ápolt édesanyánk. Az 

oroszok meg németeket kerestek a házakban. Hozzánk is bejöttek, 

és a sebesültet ahogy meglátták, a sebesültet főbe lőtték. Apánk 

munkáját mindhárman segítettük. Laci például lópatkolásnál haj-

totta a legyeket. Volt, amikor Lacinak a fújtatás volt a dolga, mert a 

vasat tűzbe tartva, áttüzesítve lehetett megmunkálni. Igyekeztünk jól 

ellátni a ránk bízott feladatokat, de előfordult, hogy rosszul sikerült. 

Egyszer Tibi sokáig tartotta a patkót a tűzbe és az túlmelegedett, ő 

pedig egy jókora fülest kapott apánktól. Egyszer pedig apánk Lajos 

testvére dolgozott a vassal, és egy ottlévő irodai dolgozó is jelen volt, 

és azt mondta, hogy Lajos nem jó helyre ütött, majd ő megmutatja 

hová kell ütni. Oda is tette az ujját, és Lajos odaütött, rá az illető uj-

jára. Így utólag, ha rágondolunk, szinte látjuk, mennyit dolgozott ér-

tünk édesanyánk. Szüleink 1940-ben házasságot kötöttek és nász-

ajándékba anyai nagyapánktól, Papp Józseftől megkapták a Dózsa 

utca 20-ban részükre épített házat. Ott éltek szüleink, mi hárman és 

Vince nagyapánk. Töprengtünk eleget azon, hogy tudott ellátni 

bennünket édesanyánk a háztartás, az állatok és a szőlőművelés 

mellett. Tartott libákat is és nagyon értett a libatöméshez. Mindig vi-

gyázott, nehogy megfulladjon tömés közben az állat. Ha a környé-

künkből valakinek félrement a kukorica tömés közben, hozzá jöttek 

segítségért, és ő egykettőre rendbe tette a libát. 

Mesélt nektek édesanyátok? 

Apánk mesélt inkább, ő szeretett olvasni és este elmesélte, amit ol-

vasott. Egyébként eleven gyermekek voltunk, szükség volt fegyelme-

zésünkre is. Anyánk úgy oldotta meg, hogy az asztalfiókban tartotta 

a fakanalat. És már akkor, amikor észrevette, hogy csínytevésre ké-

szül valamelyikünk, már ki is húzta a fiókot, és amelyikünk hibás volt, 

már szaladt kifelé. A büntetéseink közé tartozott a tenyeres is.  

Hogy szólítottátok szüleiteket? 

Anyu és apu. Tibi tegezte őket, mi ketten magáztuk. Laci katonai le-

szerelése után engedélyezték a tegezést nekünk is.  

Voltak-e pihenés gyanánt szüleitek együtt például nyaralni? 

Apánk a bányától kapott Hévízre beutalót kétszer, de oda egyedül 

mehetett. Együtt már nyugdíjasként, 1969-ben voltak nyaralni a Ba-

latonnál.  

Édesapánknak jó ritmusérzéke volt és sokat énekelt, Jó hangulatot 

tudott teremteni. Érdekes, hogy Vince nagyapánknak a fúvós hang-

szerek voltak a kedvencei, ő tárogatón játszott. Tudott héberül és 

szlovákul is. 1960-ban ment apánk nyugdíjba, de nem sokáig élvezte, 

mert 1975-ben meghalt. Édesanyánk 2004-ben hunyt el.  

Szeretném megismerni és a kedves olvasókkal is megismertetni, 

hogy mennyire tudtátok szüleitek nyomdokaiban haladva alakítani 

eddigi életeteket? Mondjátok el a legfontosabb lépéseiteket, törté-

neteket. Kezdjük Józsi, a tiéddel. 

1941-ben Dorogon születtem. 

Voltam óvodás is, Adél nénire 

emlékszem abból az időből, 

de különösebb történésekre 

nem. Mi viszont még gyalog 

jártunk óvodába. Kisiskolás 

koromban, 1948-ban a sza-

badságharc 100. évforduló-

ján felejthetetlen ünnepsé-

gen vettünk részt mi, iskolások 

és szüleink, meg mások is. Ki-

emelkedő esemény volt ez a 

faluban. Tanítóim közül Seres 

Sándorra, Lelkes Ottónéra, 

Vörös Jánosnéra és Újvári Ist-

ván kántortanítóra emlék-

szem. 1955-ben jó eredmén 

nyel fejeztem be az általános iskolát az öreg iskolában. Sokan voltunk 

végzősök, és nagyon megszűrtek bennünket, akik tovább akartunk 

tanulni. Én elég kistermetű is voltam, nem kerültem be a felvételizők 

közé. Egy évet geológusmérnökök mellett dolgoztam a kötélpálya 

alapjainak kiméréseinél. Az 1956-os tanévben felvettek a 317-es 

számú MTH ipariskolába lakatos tanulónak. A gyakorlati időt az esz-

tergomi Labor MIM-ben töltöttük. De közben voltunk több szakterüle-

ten, például kovács, bádogos, szerszámkészítő műhelyben, gyakorla-

ton. 1959-ben végeztem, és lettem szerszámkészítő. 
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A munkát a Labor MIM-ben kezdtem a szerszámkészítő műhely-

ben, 13 évet dolgoztam ott. 1960-ban indult 1 éves gépkocsiveze-

tői szakmásított tanfolyam, én a felvételi jogot ugyan megszerez-

tem azzal a feltétellel, hogy be kell vonulnom katonának. És ez így 

is történt, 1960-ban egyik péntek 13-án bevonultam. Ebben az idő-

szakban volt az az idősebbek által még emlékezetes „veszélyes 

kubai helyzet”, de túléltük. Kettő év után leszereltem, és visszamen-

tem a Labor Műszeripari Művekhez dolgozni. 1968-ban megháza-

sodtam, a bajnai Madari Terézzel, aki fodrászként dolgozott házas-

ságkötés után is. Tokodon a Béke utca 24-ben, a régi házban kezd-

tük a közös életünket. 1969-ben a tokodi Aranykalász Tsz-ben vál-

laltam munkát, és beléptem tagnak is. Majd a bajnai Tsz dolgozója 

lettem. Egy idő után visszajöttem a tokodiba, és a Tsz megszűné-

séig itt volt a munkahelyem. Közben 1969-ben megszületett első 

gyermekünk, Erzsébet. Ő a gimnáziumi érettségi után óvónő sze-

retett volna lenni, de nem vették fel, és a kereskedelemben he-

lyezkedett el. Ma Budapesten, egyik kínai áruházban dolgozik. Egy 

gyermeke van, az 1992-ben született Viktória. A lányunk mellé fiunk 

is született, József, 1978. január 7-én. Ő vállalkozó. Sipos Andrea a 

párja és 3 gyermekük van. Vince, Áron és Hanna. Közben a régi 

házunkat elbontottuk és a mait építettük a helyére, benne mű-

helyt is létesítettem. Kiváltam a Tsz-ből, és otthon gyakoroltam a 

szakmámat 1998-ig, nyugdíjba menetelemig. Feleségemmel 53 

éve élünk együtt. Sajnos a betegségek még korán jelentkeztek, 

mégis kiegyensúlyozott az életünk.  

 

Következzék Laci.  

Tokodon születtem 1946-

ban, Gádori néni bába köz-

reműködésével. Óvodás 

koromról annyi emlékem 

van csak, hogy 3 csoport 

volt az oviban, és mindig 

haza akartam menni, de 

sosem szöktem el. Az öreg 

iskolában kezdtem az álta-

lánost 1952-ben. Annyit 

mindig tanultam, amennyi 

kellett. Az ének, a testneve-

lés, és kicsit az irodalom 

órák voltak a kedvenceim. 

Tanítóim közül Aranka néni, 

Mécs Istvánné, Újvári István, 

Szóda József, Kovács Géza, 

Huber  

Andrásné, Lelkes Ottóné és Seres Sándor jutnak eszembe. Sok ját-

szópajtásunk volt, köztük Czompál Márton és Kecskeméti Lenci is. 

Játszóterünket adta a kantin közelsége és mellette a focipálya, 

ezutóbbi volt a legfontosabb. Itt összejött a Dózsa utca apraja-

nagyja, ott falubajnokságokat rendeztünk. Versenyben volt egy-

mással a Kolónia, a Peresvölgy, a Káposztások, a Felvég, Nagygö-

dör, Egyházvölgy csapatai. 1960-ban ért véget a gyermekkorom. 

Július 11-én Tátra kerültem ipari tanulóként, szobafestő és mázoló 

szakmát megtanulni, Papp András volt a mesterem. Kemény 3 év 

után felszabadultam és a tanultakat hasznosítottam Marton Boldi-

zsár szobafestőnél, majd pedig folytattam az Esztergomi Építőipari 

Ktsz-ben. 1966-ban besoroztak katonának a határőrséghez. 27 hó-

napra a határra vezényeltek, Szeged alatt az élő és holt Tisza ta-

lálkozásához. Ott láttam életemben először 1968-ban a Tisza virág-

zását. Csodálatos volt. 1969-ben leszereltem, majd 1971-ben meg-

nősültem. Feleségem Kovács Ilona, aki szüleinek Kossuth Lajos utca 

52. szám alatti családi házában éltük és folytatjuk tovább közös 

életünket. Két gyermekünk van. Lívia 1972-ben született, László fi-

unk 1984-ben. Egy unokánk is van, Szász Gergely, aki örömömre az 

én szakmámat folytatja. 1981-ben önálló vállalkozásba kezdtem 

Szomoron, majd visszajöttem és itt folytattam a munkát. 2006-ben 

nyugdíjba mentem. A szabadidőmet a családomban, szeretteim-

mel töltöm és szőlőtermeléssel és borászattal foglalkozom. Szere-

tek fotózni, főleg a természetet szeretem megörökíteni. A helyi 

Gazdakör tagja vagyok, és szívesen veszek részt a ránk háruló 

munkákban.  

Te is mondd el, Tibi, a mögötted hagyott évek fontos történéseit. 

1952. május 5-én születtem Tokodon. Én is Gádori bába néni segít-

ségével. Voltam óvodás, de bennem csak a karfiolleves illata ma-

radt meg. A tanulást 1958-ban én is az öreg iskolában kezdtem, 

de ötödik osztálytól már az újban folytattam. 

1966-ban a szüleim  

bútorasztalosnak szántak, 

de valahogy nem jött ösz-

sze, így lakatos szakmát sze-

reztem Esztergomban. A 

gyakorlat a Labor MIM-ben 

volt. Az első évet tanmű-

helyben végeztük, a követ-

kező kettő évet műhe-

lyekbe kihelyezve. A gép-

műhelyben többet voltam, 

és ott  

szabadultam fel és ott is maradtam 1972-ig. Utána a tokodi Tsz fröccs-

öntő üzemében vállaltam munkát. 1975-től profi sportolóként Tatabá-

nyára igazoltam. 1980-ban egy sportbaleset miatt abba kellett hagyni 

a labdarúgást. Visszamentem a Tsz-be dolgozni, és ott voltam annak 

megszűnéséig, 1992-ig. 1994-től egyik multinacionális cégnél (AMP) 

dolgoztam 18 évet 2012-ben történt nyugdíjba menetelemig. Mind-

ezek közben 1976-ban, június 26-án a tokodi Harmat Klárával házassá-

got kötöttem. Ő a helyi általános iskola tanára, közben 1998 és 2004 

között igazgatója is volt, majd továbbra is az iskolában tanított 2018-ig, 

nyugdíjba meneteléig. Két gyermekünk van. Judit 1977-ben született. 

Tehetséges amatőr festő, már több kiállításon is bemutatkozott. Ő az 

esztergomi Szent Erzsébet Gimnáziumban érettségizett, gyermekápolói 

képesítést szerzett. Most szépségszalonban dolgozik. Éva 1983-ben szü-

letett, és kiváló kézügyességgel rendelkezik. Budapesten dolgozik, a 

WizzAir légitársaság alkalmazottja, angol tanári végzettsége van. Judit 

révén 4 unokánk van. Máté, Márton, Olívia és Ábel.  

Kereső foglalkozásom mellett és nyugdíjasként is sokat jelentett és jelent 

nekem a szőlőművelés és a borászat. Apánk halála után művelem a 

tőle látott és tőle tanultak figyelembevételével a gyümölcsfákkal bete-

lepített kertet. Különleges szőlőfajtákat is telepítettem a meglévők 

mellé, úgy mint a moldvai Chisinau-ból származó Alibernet, meg a To-

kodon kevésbé ismert Csillámot. A belőlük készített borom is különleges. 

1992-től rendszeresen részt vettem borversenyeken. A legnagyobb elis-

merést 2011-ben, az Ister-Granum Euro Régió XI. Mária Valéria Híd nem-

zetközi borversenyén kaptam. A Csillám fajtából készült borom Cham-

pion díjat kapott az Alibernet-ből készült pedig ezüstérmes lett. A Vinum 

Ister-Granum Regionis borlovagrend alapítótagja vagyok. 2001-től ok-

leveles borbíróként is tevékenykedem. Nagyon odafigyelve mindenre, 

végzem a szőlő és kerti munkámat, hogy növényeim a legjobb minő-

séget adják. Tagja vagyok a Gazdakörnek is.  

A másik hobbim a labdarúgás. Már gyermekkoromban is nagyon sze-

rettem a focit. Igyekeztem e téren is mindent kihozni magamból. 1975-

ben profi sportolóként Monostori Tivadar pályaedző hívására Tatabá-

nyára igazoltam. Érdekes módon a labdarúgó pályafutásom rövid volt, 

és ritka, mert a szamárlétra megjárása nélkül az alapoktól a járási baj-

noksággal kezdve, kettő év alatt NBI-es játékos lettem. Mint ahogy em-

lítettem, a sportbaleset miatt a labdarúgást ugyan abba kellett hagy-

nom, de a sportot viszont nem, mert a dorogi tekecsapat NBI-es igazolt 

játékosa voltam, és a Tokodi SE labdarúgó szakosztály egyik vezetője is. 

Több helyi civil szervezet, köztük a rendezvényszervező Együtt Tokodért 

Csoportban is tevékenykedem.  

Ennyi évtizedek után gondolatban most mit köszöntök meg szüleitek-

nek? 

A szeretetüket, boldog és emlékezetes gyermekkorunkat, hogy becsü-

letes életre és munkára neveltek bennünket, és kitartásra ösztönöztek 

minket.  

Itt, az egy községben élő 3 testvér, hogy viszonyultatok, és most hogy 

viszonyultok egymáshoz? 

Közvetlen, káros kritikától mentes a viszony közöttünk. Mindent meg tu-

dunk beszélni, összetartunk. Segítjük és szeretjük egymást.  

Megköszönöm mindhármotoknak ezt a beszélgetést, és azt kívánom, 

hogy még sok örömben és szeretetben legyen részetek, kedves fele-

ségeitekkel és családotok minden tagjával együtt.  

 

Turóczy Zoltán Tanács című verséből idézve köszönök el tőletek. 

 

„Ma még a tiéd körülötted minden.  

Adhatsz belőle. Adj hát, kinek nincs, 

Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval 

testvéredhez, ha szenved, szomorú. 

Hajolj hát hozzá, mert amit meg nem tettél, 

Azt nem teszed meg többé soha már. 

Csak az lesz a tiéd, amit odaadtál, 

A tett a szó, amit szeretetből adtál, 

veled marad, s örökre elkísér.” 

 

Tokod, 2021. november 

Soós Rezsőné 
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               Községünk életéből 

 

  

Világító adventi naptár  

2021-ben is! 
 

2021 decemberében is esténként újabb tokodi ablakok ke-

rülnek kivilágításra, a Világító Adventi naptár játék kereté-

ben. Figyeljék minden nap a felhívást és keressék meg min-

den este a kivilágított ablakokat! Készüljünk együtt az ün-

nepre!  

www.facebook.com/csakatokod 
 

 

Felhívás! 

Minden héten, kedden 17:00 órai kezdettel Bibliaórát tarta-

nak a tokodi Alkotóházban. (2531 Tokod Zrínyi u. 2-4.) 

Mindenkit szeretettel várnak. 

 
 

 

 

 

Két év után Annavölgyi Téli Túra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. december 29-én este újra útra kelünk az annavölgyi 

túrázókkal együtt a hagyományosan karácsony után meg-

rendezésre kerülő téli túlélő túrára! 16 órától gyülekező Toko-

don a templom melletti trafiknál, majd 16:30-kor indulás! A 

Miklós-berki bányász emlékmű közelében tervezett rövid 

megemlékezés után a Csolnoki Bányászotthonban zsíroske-

nyérrel és forralt borral várjuk a résztvevőket, majd pedig to-

vább indulunk a dorogi Penny parkolóig, ahonnan autó-

busszal mindenkit hazaszállítanak. 

 
 

 

 

 

Évértékelő - 2021 

Bánhidi László az önkormányzat terveiről, ATM-ről, a járvány negatív 

hatásairól és más témákról. Immár másodszor jelenik meg évérté-

kelő Tokod polgármesterével.  

Idén is elszenvedtek az önkormányzatok bevételkiesést a gazda-

sági problémák és a szektort ért megszorítások miatt. Tokod költség-

vetését mennyire viselték meg ezek a tényezők?  

Természetesen kihatással volt településünk költségvetésére is a kiala-

kult, járvány okozta helyzet. Hozzávetőlegesen az előző évekhez ké-

pest 40-50 millió forint esett ki az iparűzési adó egy részének elmara-

dása miatt.   

Bezárt az üveggyári kultúrház cukrászdája. A hivatal az ingatlanrészt 

meghirdette kiadásra. Vannak rá érdeklődők?  

Érdeklődés volt. Szintén cukrászdát szeretett volna üzemeltetni az 

adott vállalkozó, de mivel nyitottak közben egy új cukrászdát a tele-

pülésrészen, visszalépett a bérleti szerződéstől. Jelenleg nincs kiadva 

az ingatlan, kiadó az üzlethelyiség továbbra is. 

Egy éve a rövidtávú tervek között szerepelt egy új ATM elhelyezése 

a polgármesteri hivatal közelében. Ez az óta sem történt meg. Vár-

ható változás az ügyben a jövőben? 

Azóta több kört futottunk ebben a kérdésben, illetve konkrétan 

egyezkedtünk bankokkal is. A legnagyobb problémánk az, hogy bi-

zonyos tranzakciószámhoz kötik az ATM telepítését. Ez körülbelül há-

romezer tranzakció havonta (naponta 100 tranzakció), amit valószí-

nűleg nem tud a település teljesíteni, bár ez a kisebb probléma. 

Megkerestük a térség országgyűlési képviselőjét is ezzel a problémá-

val, aki természetesen segített nekünk, ennek köszönhetően eljutot-

tunk a Bankszövetséghez a problémánkkal, de egyelőre a Bankszö-

vetség sem tud segítséget nyújtani településünknek. Tovább dolgo-

zunk a probléma megoldásán. 

Idén nyitott meg az Értékek és gyűjtemények háza. Meg vannak 

elégedve az eddigi látogatottsággal?  

Abszolút. Sőt! Én azt gondolom, hogy túlszárnyalta a várakozásokat 

a látogatók száma, hiszen több mint ezer fő tekintette meg a kiállí-

tást. Nyílván ehhez kell az is, hogy az ott található közösség nagyon 

jól tudja működtetni és kitalált egy nagyon jó koncepciót a nyitva-

tartásra, a látogatók fogadására. 

Hogy sikerült hasznosítani a tavaly bezárt üveggyári iskola épüle-

tét?  

Jelenleg zajlik a hivatalos forgalmi érték felbecsültetése. Ezt köve-

tően, szeretnénk az ingatlant hasznosítani. Hogy ennek milyen for-

mában találjuk meg a lehetőségét, arra még nincs konkrét koncep-

ció.  

Idén a hivatal szervezett szemétszedést és táblafestést is. A jövőben 

is lesznek hasonló akciók?  

Mindenképp folytatni szeretnénk tavasszal a hasonló programok 

szervezését, ezzel is elősegítve egy élhetőbb környezet kialakítását.  

Mik a legnagyobb idei eredmények és mik a tervek 2022-re?  

Az idei évben mindenképp a legnagyobb eredmény, hogy meg-

újult a faluban található orvosi rendelő, illetve ezzel párhuzamosan 

megkezdődött és célegyenesbe fordult a védőnői szolgálatnak 

helyt adó ingatlan felújítása is. Mindkét épületen tetőhéjazat csere 

történt, külső homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje. Tehát egy 

energetikai fejlesztésen estek át az épületek. Az orvosi rendelőben 

kialakításra került egy mozgáskorlátozottak számára használható 

mosdó, vizesblokk automata ajtóval. Megújultak az épületben talál-

ható burkolatok is. Tényleg, teljesen új a rendelő. A védőnői szolgá-

latnál pedig a fűtés korszerűsítése volt a cél az energetikai felújítás 

mellet. Jövő évre az egyik legnagyobb tervünk és vágyunk, hogy a 

Temesvári utcát szilárd burkolattal tudjuk ellátni. Erre nyertünk a Ma-

gyar Falu Program keretében 30 millió forint támogatást. Az áraján-

latok szerint azonban ennek az utcának a kiépítése meghaladja a 

70 millió forintot, tehát itt kell az önkormányzatnak több, mint 40 millió 

forint önrészt biztosítani. Ezen dolgozunk kollégáimmal és a testület-

tel, ennek keressük a megoldását, lehetőségét jelenleg úgy, hogy 

közben a település alap működése biztosított legyen. További nagy 

vágyunk, hogy az Üveggyárban található Orvosi Rendelő és Védő-

női Szolgálat épülete is megújuljon. Szintén a Magyar Falu Program 

keretében erre elnyertünk közel 12 millió forintot, így reményeink sze-

rint hamarosan a mai kornak megfelelő körülmények között várhat-

ják pácienseiket az ott szolgálatot teljesítő egészségügyi munkatár-

sak. Ezeken a fejlesztéseken felül tavaszra szeretnénk kialakítani 

Ebszőnybányán egy, a kornak megfelelő játszóteret, az ott élő gyer-

mekek legnagyobb örömére.  Oláh Szabolcs 

 

 

 

Szilveszteri bál 
Kedves Tokodiak!  

2021. utolsó napján az elmúlt évekhez hasonlóan tervezett a szil-

veszteri bál megrendezése a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

szervezésében. Amennyiben a járványhelyzet és a kormányzati 

szabályozások lehetővé teszik, úgy a megszokott módon búcsúz-

tatjuk együtt az óévet. További részletek hamarosan az Önkor-

mányzat honlapján és Facebook oldalán várhatók. 
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Bombicz Judit – Vihar az erdőben 

 

A Sün család néhány hónapja, karácsony előtt költözött új otthonába, miután addigi lakhe-

lyüket elmosta egy hatalmas árvíz. 

Időközben teljesen berendezkedtek, új barátokat szereztek, jóban lettek minden szomszéd-

jukkal. Rájöttek, hogy nagyon kedves állatok közé sodorta őket az élet. Ebben a kis közös-

ségben az volt a szokás, hogy segítettek egymásnak mindenben, bárkinek, bármire volt szük-

sége.  

Sün Mama és Sün Papa hálásak voltak az itt élőknek, hogy azonnal befogadták őket, sőt, 

még a költözésnél, berendezésnél is nagyon sokan segítettek nekik.  

A három sün gyerek, Jázmin, Tüsi és Böki gyorsan új játszótársakra leltek. Amikor csak tehették 

együtt töltötték velük a szabadidejüket. Megosztották egymással mindenüket. Amikor Sün 

Nagyapó és Sün Nagyanyó látogatóba jöttek, mindig hoztak a kicsiknek valami finomságot. 

Nagyanyó soha nem mulasztotta el kedvenc csemegéjüket, a palacsintát, hiszen mindhá-

rom gyerek nagyon szerette.  

Időközben azért történt a családban néhány változás, hiszen a sün gyerekek szépen csepe-

redtek.  

Böki másodikos lett az erdei iskolában, és mostanra már Jázmin, a legkisebb is óvodába kez-

dett járni. Így egy csoportba került a bátyjával, Tüsivel. Jó sokat játszottak együtt a többiekkel 

és az óvó nénivel. Mesét hallgattak, rajzoltak, míg ez alatt Böki az iskolában okosodott, sok új 

dolgot tanult. 

Egy nap aztán hatalmas vihar kerekedett, de olyan nagy, amilyet már hosszú évek óta nem láttak az erdő lakói. 

Szakadt az eső, viharos erejű szél fújt. Olyan erős, hogy hatalmas fákat csavart ki a helyükről. Sün Mama is csak óriási szerencsével 

úszta meg a bajt. Mindenesetre épségben hazaért családjához. 

A gyerekek félve bújtak össze szobájukban, hiszen az erős szél még otthonukat is megtépázta. Mind attól féltek, hogy ezt a fát is 

kicsavarhatja ez az orkán, de szerencsére ez nem történt meg. 

- Böki, én nagyon félek! – súgta bátyjának Jázmin. 

- Tudom, Hugi! Én is félek, de hiszem, hogy nem lesz semmi bajunk. – válaszolta Böki, s még szorosabban ölelte magához testvérkéit. 

Sün Mama és Sün Papa is mellettük voltak, óvták, vigyázták gyermekeiket. Egyszer azonban a viharnak is vége szakadt, a család 

végre fellélegezhetett. 

- Kimegyek, megnézem, milyen károkat hagyott maga után ez a veszedelem! – állt fel Sün Papa.  

- Menj csak, - szólt Sün Mama, és kiment a konyhába, hogy valami finomságot készítsen a családnak erre a nagy ijedtségre.  

A környék tele volt letört faágakkal, szétdobált kerti bútorokkal. Sün Papa is a második szomszédnál találta meg a kerti székeiket. 

Mire azokat összeszedte, már Sün Nagypapa is megérkezett, hogy megnézze, minden rendben van-e a családdal. Rögtön neki 

is álltak rendet tenni, összekotorni a letört gallyakat, ágakat, összeszedni a szétszórt szemetet, a felborított tartóból. Szép lassan 

kezdett normális külsőt ölteni a környék, hiszen a közösség minden tagja ezen fáradozott. Kicsiktől a nagyokig azon dolgoztak, 

hogy a lakóhelyük újra a régi arcát mutassa.  

Szép lassan minden visszatért a megszokott kerékvágásba. A szomszédok nevetgélve beszélgettek egymással, a gyerekek rakon-

cátlankodtak, futkostak, játszottak, és bár még sokáig emlegették ezt a félelmetes vihart, azért napról napra egyre jobban fele-

désbe merült, hiszen minden újabb nappal újabb kalandok, újabb dolgok vártak rájuk.  

Mégis a kis Jázmin fogalmazta meg azt, amit legbelül mindenki gondolt.  

- Tudjátok, nagyon szeretek itt élni, mert itt törődnek egymással az állatok. Azért lett újra ilyen szép ez a tisztás, mert mindenki 

kivette a részét a munkából, és segítettünk azoknak is, akik egyedül nehezen boldogultak. Nagyon örülök, hogy ideköltöztünk, 

Papa! 

Sün Papa rájött, jól nevelték gyermekeiket, ha még a legkisebb is észrevette azt, ami a leglényegesebb volt ebben az egész 

történetben. S hogy az mi volt? A segítség nyújtása másoknak a bajban. 

 

 

 

 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJEIT: 

 

 

Kontra-Fritz Lóránt Fülöp 

Mihály Eszter Krisztina 

Domokos Elizabet 

Stefanik Medox 

Sebők Panni 

Bérces Milla 

Vakarcs Léna 

Schmittinger Izabella 

Tóth Ármin 

 

 

 
FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Molnár Sándor     94 éves 

- Szakács Ferenc     81 éves 

- Kállai Józsefné (Virági Éva)   79 éves 

- Soós Józsefné ( Margittai Sarolta Katalin)  75 éves 

- Harmat István Sebestyén    88 éves 

- Kolinka Péter     53 éves 

- Szabó János     66 éves 

- Fekete Jenőné (Geibl Éva)   66 éves 

- Szepesi Sándor     85 éves 

- Kocsis Gáborné (Mészáros Julianna)  58 éves 

- Posár Ede     79 éves 

- Baráth Endre     59 éves 

   

 

 

Anyakönyvi hírek 
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