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„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Tavasz” – felelt a Nap. 

„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Meg ám!” – felelt a Nap. 
 

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Szeretlek!” – szólt a Nap. 
„Akkor hát szép lesz a világ?” 

„Még szebb és boldogabb!” 
 

Szabó Lőrinc: Tavasz 

Erősítsük meg a hitben való gyökereinket 
 

A teremtett világunk abból a szempontból is csodálatos, hogy a tavasz, a természet feltámadása párhuzamba állítható 
Jézus feltámadásának ünnepével, a húsvéttal. 

Tőlünk függetlenül, mégis értünk jön a tavasz és Jézus értünk halt meg és támadt fel, hogy a mi életünk is a teljesség 
felé haladjon. Amikor ezeket a sorokat írom, még a nagyböjtben vagyunk. Az egyházunk meghív, hogy imádsággal, ala-
mizsnálkodással (éhezők megsegítésével pl. az Ukrajnából jövő emberek megsegítésével; adománycsomaggal vagy pénz-
adománnyal) és böjtöléssel válhat élővé a hitünk. Jézus feltámadása a mi feltámadásba vetett hitünknek is az alapja. 
Miközben éljük a mindennapi életünket örömök és félelmek, jóság és igazságtalanság között, lelki szemeink a minden-
napi kötelességeink és a keresztre feszített Jézusra tekintünk. Jézus feltámadása az egyháztörténelem folyamán olyan 
sok embernek adott lelki erőt, hogy az életüket másoknak szenteljék. Gondolok itt a vértanúkra, a szentekre, pl. a 

magyar Szt. Erzsébetre, aki a betegek és szegények megsegítésére szentelte az életét. De hogyan is lehet a mi életünk 
részévé a húsvéti örömhír? A nagyböjti készület után érdemes a figyelmünket a „Szent Három Napra” irányítani. Jézus 
tanítványaival ünnepélyesen azért vonul be Jeruzsálembe, hogy megünnepeljék a zsidó húsvétot, amivel az egyiptomi 
szabadulásra emlékeztek, de Ő ezen az utolsó vacsorán saját magát ajánlotta fel. Mi katolikusok minden szentmisén 
Jézus szeretetét és köztünk lévő jelenlétét ünnepeljük a szentáldozásban. A szentmise tanít és táplál, arra tanít és tu-
datosít, hogy osszuk meg mi is a szeretetünket másokkal,  

ahogyan Jézus megosztja magát velünk. A hitünk drága kincsét szeretnénk átadni, azoknak az embertársainknak, akik 
még nem ismerik a keresztény hitélet átalakító erejét. A mindennapi tapasztalat azt is mutatja, hogy a keresztény élet 
több éves hűség és tapasztalat gyümölcse. Istent nem mi kell, kitaláljuk, hanem Ő jelen van, ahogyan Mózes kérésére 
válaszol – mi a neved – „Én vagyok, aki vagyok” (Kiv. 3,14).   Azután folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az 
küldött engem hozzátok.”   
Ezért elsősorban a keresztény hitet a felnőttek kell, megértsék, hogy a saját életükben és a gyermekeik részére is az Isten 
szeretetének a megjelenítői legyenek. Kétségtelen az örömteli keresztény élet fegyelmezettséget kíván, mert ma is érvé-

nyes a tízparancsolat első parancsa. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! A gyerekeknek szoktam mondani, 
hogy nem imádjuk a kedvenc állatunkat és ételünket, hanem csak a Jóistent. Isten ma is felkínálja a szeretetét, de a 
döntést nekem kell meghoznom, hogy figyelek-e Rá, amikor imádkozom, olvasom a Bibliát és eljövök a templomba. 
Mindig a lelkiéletünkben, a Bibliában egy gondolatra figyeljünk, és ebből lépjünk tovább, hogy megértsük, értem, értünk 
íródott. 
Kedves Híveinknek és Olvasóknak, kívánom, hogy az idei húsvét, amelyet már nyilvánosan is tudunk ünnepelni a temp-
lomban, az Úrjézus feltámadásába vetett hit adjon erőt nekünk ezekben a nehéz időkben is. 
 

Tokod, 2022 húsvétján                                        Tisztelettel: Szőcs László plébános 
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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 júniusban jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2022. május 25. szerda 

Polgármesteri eseménynapló 
 

Február 1. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés képvise-

letében Steindl Balázs alelnök Úr, míg a Fidesz-KDNP képvise-

letében Erős Gábor országgyűlési képviselő-jelölt látogatott el 

településünkre, ahol átbeszéltük a már elkészült, a még ké-

szülő és a tervezett beruházásokat.  

Február 10. Csütörtök reggel Dorogon kezdtem a napot, ahol 

a DTKT Pénzügyi-ellenőrző Bizottság ülésén vettem részt, me-

lyet a rendes ülés követett. Elfogadásra került a Dorogi Több-

célú Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetéséről és a költség-

vetés végrehajtásának szabályairól szóló határozat, A Család-

segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetése, A 

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2022. 

évi belső ellenőrzési munkaterve, valamint döntöttünk az 

Ügyeleti óradíjak emeléséről is. 

Február 19. Megnyitón vettem részt, hiszen a tokodi sportcsar-

nok szolgált otthonául a Magyar Divat-És Sporttánc Szövetség 

minősítő és válogató versenyének, melyre az ország külön-

böző pontjairól érkeztek táncosok. Bízom benne, hogy lesz 

még hasonló táncverseny községünkben, hiszen rendkívül 

színvonalas eseménynek lehettünk szemtanúi. 

Február 15. A Budapest Bank megyei vezetőjével, Banainé 

Kipfel Éva asszonnyal egyeztettem, aki tájékoztatott róla, 

hogy áprilistól beolvadnak az MKB Bankba, más takarékszö-

vetkezettel együtt. Átbeszéltük az önkormányzat igényeit a 

számlavezetések tekintetében, melyre küldenek ajánlatot a 

közeljövőben. Jelenleg a Raiffeisen Banknál vezeti önkor-

mányzatunk mind a 24 számláját, amennyiben jobb kondíció-

kat tudnak biztosítani részünkre, elgondolkozunk a bankváltás 

lehetőségén.  

Február 23. Juhász Bálint Úr, a Tempo-Consulting Kft. ügyveze-

tője látogatott el hozzám, egyeztettünk a folyamatban levő 

és a jövőben beadandó pályázatokkal kapcsolatban. 

Február 24. Helyszíni bejáráson vettem részt Tokod-Üveggyár-

ban található vasútállomáson, illetve a 10-es számú főút és 4-

es számú vasúti vonal keresztezésénél. Eltökélt célunk, hogy 

gyalogos átkelő épüljön a vasútvonalon, így biztosítva annak 

lehetőségét, hogy folytatólagosan járdát építhessünk a 10-es 

számú főút mellett. Továbbá szeretnénk kezdeményezni a 

vasútállomáson található peronszint megemelését és további 

MÁV területeket átvenni gondozásra a településkép javításá-

nak érdekében. 

Február 26. Szombaton a térség legnagyobb pálinkaverse-

nyén vettem részt Gyermelyen, mely évről évre egyre sikere-

sebb és mára nemzetközivé dagadt Gyermelyi Pálinka ver-

seny és est. A nívós eseményen ezúttal 63 nevezőtől több mint 

350 tételt kóstolt a szakmai zsűri. A hétvégén rendezett gála-

esten tizenöt kategóriában adtak át díjakat. Tagja lehettem 

annak az 5 fős polgármesteri zsűrinek, akik Gyermely legfino-

mabb pálinkáját választhatták ki. Köszönöm a meghívást! 

Február 28. Megtörtént Tokod-Ebszőnybányán a munkaterü-

let átadása az OMS Hungária Kft részére, akik a csatornabe-

ruházás munkálatait kezdték meg. 

Március 1. Húshagyó kedden a pincevölgyben több száz em-

berrel együtt eltemettük a telet, köszönöm kollégáimnak és 

minden civil segítőnek a munkáját, továbbá a közönségnek, 

hogy megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel. 

Március 3. Magyar Tibor Úrral, az Enerin vezető tanácsadójá-

val egyeztettünk a jövőben a településen tervezett közvilágí-

tás korszerűsítés lehetőségeiről, feltételeiről. 

 

 

Március 5. Szombaton rendezték községünkben a hagyományos 

Nőnapi Bált, melynek megnyitására az idei évben is felkértek. Kö-

szönöm a megtisztelő felkérést, gratulálok a szervezőknek, név 

szerint Pappné Tillmann Ilonának, Zicsiné Kapus Ildikónak és Mol-

nár Amandának, valamint az őket segítő stábnak a színvonalas 

rendezvényhez. Több mint 170 hölgy mulatott együtt a tokodi 

sportcsarnokban.  

Március 15. Március 15-én kedden emlékeztünk a 174 évvel ez-

előtti, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire 

a Lukácsi Máté Művelődési Házban. Ezt követően az emlékező 

közösség felsorakozott a nemzeti és település zászló mögött a 

művelődési ház udvarán, majd együtt vonult az 1848/49-es forra-

dalom és szabadságharc tiszteletére állított Petőfi Sándor-emlék-

műhöz, hogy elhelyezzék az emlékezés koszorúit. A méltó ünnep-

lésben való közreműködést köszönjük a Tokodi Hegyeskő Általá-

nos Iskola diákjainak, Bartl Zoltán tanácsnok Úrnak, a Tokodi Kék-

nefelejcs Nótakör tagjainak, Fehér László tárogatóművésznek, 

valamint mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a megemlé-

kezést. 

Március 18. Pénteken 8 órára a MÁV Zrt. székházába voltunk hi-

vatalosak Faragó Ferenc képviselőtársammal, ahol A MÁV Zrt. 

infrastruktúra fejlesztési igazgatója és csapata várt bennünket 

egyeztetés céljából. Folyamatosan vizsgálják az üveggyári vas-

útállomás peron emelésnek lehetőségét, a 10-es út menti MÁV 

terület gondozásra történő átadásának lehetőségét, valamint a 

gyalogos vasúti átjáró kiépítésének lehetőségét. Tovább folyta-

tódnak a megbeszélések április végén a helyszínen. A fejlemé-

nyekről természetesen tájékoztatni fogjuk a tisztelt Lakosságot. 

Március 21. Megyei Közgyűlés elnökének Popovics György Úrnak, 

illetve a Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület meghívásá-

nak eleget téve egyeztetésen vettünk részt Tatabányán, Péter-

vári József kollégámmal. Egy későbbi, a pincevölgyben megva-

lósuló ingatlan fejlesztésről és annak lehetőségeiről egyeztettünk. 

Március 22. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviseletében 

dr. Luksics Balázs Tamás vagyongazdálkodási jogi menedzser Úr-

ral találkoztam. Aláírtuk 0206-os helyrajziszámú terület (3415 négy-

zetméter kivett rom) birtokátruházási jegyzőkönyvét. Ennek értel-

mében a terület tulajdonjoga a Magyar Államról átszáll Tokod 

Nagyközség Önkormányzatára, tehát a Várberekben található 

római erőd-várrom immáron a Tokodiaké. 

Településünk korábbi lakójával, Vadász Vince Úrral egyezettem, 

egy későbbi időpontban megrendezendő terep maraton kap-

csán, amelyet településünkön szeretnénk megrendezni.  

Március 29. Juhász Bálint Úrral a Tempo-Consulting Kft ügyveze-

tőjével egyeztettem a településünket érintő közbeszerzési eljárá-

sok kapcsán. A jövőben több alkalommal is szükséges lesz közbe-

szerzési eljárás kiírására, hiszen több fejlesztés meghaladja az 

50.000.000,- Forint összeget. 

Március 31. Dorogi Futókör képviselőivel egyeztettem a 2022. má-

jus 14-én megrendezendő GeteTrail 5.0 terepfélmaraton kap-

csán, amely érinti községünket is. A versenytáv 21 km, melynek 

során több mint 700 méter szintet futnak a versenyzők. Természe-

tesen Önkormányzatunk partner a rendezvényben, továbbá a 

Tokod Önkéntes Tűzoltók lesznek megbízva az esetleges sérültek 

szállításával. Bízunk benne, hogy nem lesz a munkájukra szükség. 

 

Bánhidi László - polgármester 

 

Tájékoztató az avarégetésről 
 

Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptunk, illetve a kö-

zösségi oldalakon is téma volt, hogy lehetséges-e a kerti és zöld 

hulladékok nyílttéri égetése községünkben. 

A veszélyhelyzet idejére a korábbi köztisztaságról szóló önkor-

mányzati rendelete az irányadó, amelynek értelmében: 

"Avar és kerti hulladék égetését - vasár- és ünnepnapok kivé-

telével - március, április, október és november hónapokban, 

szélcsendes időben lehet végezni. " 

 

Megértésüket köszönjük! 

 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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Tervezett beruházások 2022-ben 

 
Folytatódnak a fejlesztések településünkön 2022-ben is, 

azonban a költségvetés elkészítésénél szem előtt kellett 

tartanunk, hogy nehéz évek elé nézünk. Az idei évben is 

több mint 40 millió forint szolidáris hozzájárulást kellett a 

magyar állam részére megfizetnie önkormányzatunknak. 

Ennek ellenére igyekszünk lehetőségeinkhez mérten ész-

szerű fejlesztéseket beütemezni és kivitelezni.  

- A Magyar Falu 

Program keretében 

„Orvosi rendelő fej-

lesztésére” elnyert 

támogatás a mai 

árak mellett nagyon 

kevésnek bizonyul, 

hiszen a felújításra 

beérkezett áraján 

lat és az elnyert támogatási összeg között, több mint húsz-

millió forint a különbség. Mindezek ellenére eltökélt célunk 

a Tokod-Üveggyárban található rendelő épületének a fel-

újítása, korszerűsítése.  

- Jelenleg is tart a közbeszerzés a Temesvári utca kivitele-

zésére kiírt munkával kapcsolatban. A Magyar Falu Prog-

ram keretében elnyert 30 millió forint itt is kevésnek bizonyul 

a munka elvégzésére, ezért önkormányzatunknak saját for-

rással kell megpótolnia ezt a fejlesztést is. A tételes költség-

vetés kidolgozása alapján az utca teljes felújítás megha-

ladja a 70 millió forintot. Jó hír az ott élőknek, hogy ez a 

fejlesztés az idei évben a tervek szerint megvalósul.  

- Ebszőnybányán a csatornázási munkálatok megkezdőd-

tek, de amíg a tó melletti területen nem történik meg a ge-

rincvezeték lefektetése, nem tudjuk megkezdeni a játszó-

tér építését, hiszen a munkaterület egy része és a játszótér 

tervezett területe részben azonos. Erre a fejlesztésre 5 millió 

forintot nyert községünk, amit előreláthatólag közel ugyan-

ennyi saját forrással kell kiegészíteni. Reményeink szerint 

nyár közepén már használhatják a gyermekek az új játszó-

teret. 

- Hamarosan megkezdjük az ipari út felújításával kapcsola-

tos közbeszerzési eljárás kidolgozását. Régen fennálló 

probléma a TSZ major mellett található „iparterület” meg-

közelítésére szolgáló útnak az állapota és felújítása. Vidék-

fejlesztési program keretében benyújtottuk az erre vonat-

kozólag kidolgozott pályázati anyagunkat, amely támo-

gatottnak bizonyult. Ennek köszönhetően a 86 millió forin-

tos fejlesztést 79 905 587,- forinttal támogatja Magyaror-

szág Kormánya. Ebből a támogatásból több mint 700 mé-

ter hosszan megújul az útburkolat, továbbá a csapadék-

víz-szikkasztásra földárok kerül kialakításra.  

Bánhidi László - polgármester 

 
 

 

Elnyert Európai Uniós források 
 

Önkormányzatunk „Bölcsődei Nevelés fejlesztése” című felhí-

vásra nyújtott be pályázati anyagot, mely pozitív elbírálásban 

részesült, így ennek értelmében 419.990.556,- Ft összegű támo-

gatásban részesül településünk Magyarország Kormányának jó-

voltából.  

Ebből a forrásból egy 250 négyzetméteres, 28 gyermek befoga-

dására alkalmas két csoportos bölcsőde megépítését tervezzük 

a 3 éve átadott óvoda épület szomszédságában Tokod-Üveg-

gyárban. 

Önkormányzatunk a TOP PLUSZ „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK” című fel-

hívásra benyújtott pályázati anyaga is pozitív elbírálásban része-

sült, melynek köszönhetően 96.076.977,- Ft támogatásban része-

sül községünk. 

Ebből a forrásból a Kossuth Lajos utca Lukácsi Máté utcai ke-

resztszelvényétől a Malom utca irányába nézve jobb oldalon 

nyílt betonelemes csapadékvízelvezető árok, míg a baloldalon 

zárt csapadékvízcsatorna kiépítési munkái lesznek elvégezve. A 

Malom utcai vízfolyás kivezetése a Hársfa utcától az Únyi-pata-

kig betonelemes nyílt árok burkolattal fog elkészülni, míg a 

Nagy-Gete felől érkező vízfolyás a Bercsényi utca Hársfa utca 

kereszteződésétől az Únyi-patakig szintén betonelemes nyílt 

árok burkolattal kerül kiépítésére.  

Köszönöm a közreműködő kollégáimnak a munkáját, az elnyert 

támogatást pedig köszönjük szépen Magyarország Kormányá-

nak. 

Bánhidi László - polgármester 

 

 

Elektronikai hulladékgyűjtés 

 
2022. április 23. szombat 08:00-12:00 

 

 

Helyszínek: 

 

Tokod Nagyközség polgár-

mesteri hivatal udvara 

 

Tokod Üveggyár Kultúrház 

melletti terület 
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Adománygyűjtés az ukrajnai  

menekülteknek 
 

A február végén kirobbant 

ukrajnai háborús helyzet elől 

menekülő lakosság számára 

Kaptás Tímea kezdeménye-

zésére volt lehetőség ado-

mánygyűjtésre. A Nagyköz-

ségi könyvtár az adományok 

elhelyezésére helyet adott, 

önkormányzatunk pedig köz-

reműködött az adományok-

nak a krízishelyzetben lévő 

menekültek számára történő 

eljuttatásában. Köszönjük a 

kezdeményezést Kaptás Tí-

meának és az adományokat 

valamennyi résztvevőnek! 

 

Bánhidi László - polgármester 

Kaptás Bélánét köszöntöttük 
 

2022. február 17-én köszöntöttük 

otthonában Kaptás Béláné Margit 

nénit a 90. születésnapja alkalmá-

ból.  

Egészségügyi állapotáról azt hiszem 

sokat elárul, hogy Margit néni az ál-

tala készített süteménnyel várt ben-

nünket szűkebb családi körében. 

Margit néni egyik kedvenc időtöl-

tése a különböző kézimunkák készí-

tése, éppen ezért nap mint nap hó-

dol szenvedélyének, amelynek 

gyönyörű végeredményeit  

meg is tekinthettük, sőt meg is ajándékozott két-két remekmű-

vével. Köszönjük szépen! 

Boldog nyugdíjas éveket kívánunk drága Margit néni és a jó 

Isten éltesse erőben, egészségben sokáig! 

Bánhidi László - polgármester 

Március 15-i emlékünnepség 
 

Március 15-én kedden 

emlékeztünk a 174 évvel 

ezelőtti, az 1848/49-es for-

radalom és szabadság-

harc eseményeire a Luk-

ácsi Máté Művelődési 

Házban. Bánhidi László 

köszöntő szavait köve-

tően Bartl Zoltán tanács-

nok önkormányzati kép 

viselő ünnepi gondolatai következtek. Különleges hangulatú 

volt tanácsnok Úr beszéde, melyben az előzményekre, a for-

radalom és szabadságharc eseményeire, valamint annak 

végkifejletére egyaránt kitért. Ünnepi beszédét a következő 

gondolatokkal zárta: „Legyen béke, szabadság és egyetér-

tés”. Következett a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola tanulói 

nak műsora, elsőként Kertész Áron előadásában Aranyosi Er-

vin Március 15-ére legenda 

című versét hallhattuk, 

majd a Boglárka Néptánc-

csoport műsora követke-

zett, végezetül Buzer Ta-

mara előadásában Hor-

váth Piroska: Pilvax le-

genda  

című versével zárult ünnepi műsorunk. Ezt követően az emlé-

kező közösség felsorakozott a nemzeti és település zászló mö-

gött a művelődési ház udvarán, majd együtt vonult az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére állított 

Petőfi Sándor-emlékműhöz. Mind a vonulás, mind a koszorú-

zás alatt a Tokodi Kéknefelejcs Nótakör vezetésével és Fehér 

László tárogatóművész kíséretével ´48-as dalok éneklésével 

emlékeztünk hőseinkre. A méltó ünneplésben való közremű 

ködést köszönjük a Tokodi 

Hegyeskő Általános Iskola 

diákjainak, Bartl Zoltán ta-

nácsnok Úrnak, a Tokodi 

Kéknefelejcs Nótakör tag-

jainak, Fehér László táro-

gatóművésznek, valamint 

mindenkinek, aki jelenlé-

tével megtisztelte a meg-

emlékezést. 

Bánhidi László - polgármester 

Újra borversenyt szervezett a Tokodi Gazdakör 
 
2022. 03. 24. csütörtöki napon történt a borok leadása, összesen 71 mintát fogadtunk a 32 helyi és környékbeli borásztól, főként 

2021-es borok szerepeltek, de akadt egy-kettő 2020-as is. 33 fajta borminta érkezett, 38 termőhelyről vásárolt, 33 saját termesztésű 

szőlőből. Pénteken este zajlott le a borok besorolása, melyen meghatározták a kóstolási sorrendet és az ezüst minősítés alsó 

határát. A szombati borverseny reggelén nyugodt hangulat keringett a tokodi Lukácsi Máté művelődési házban, viszonylag kel-

lemes borbírálatnak néztünk elébe, két bíráló csapatra oszlott a bizottság, 3-3 fő 35 és 36 bort kóstolt a délelőtt folyamán, Pol-

hammer László nagymester vezetésével. A bizottság további tagjai: Tóth Tivadar, Segesdi Nóra, Vénusz Zoltán, Robotka Ferenc, 

Flórián Xavér. Eredmények: 16 aranyérmes bor, 25 ezüstérmes bor, 21 bronzérmes bor, továbbá 9 résztvevő elismerést kapott a 

boráért. Az eredményhirdetést a Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport szereplése előzte meg, köszönjük szépen a műsorukat! 

A legmagasabb pontszámot Farszki László Chardonnay  

bora kapta, 93,7 ponttal Champion helyezést ért el. 

 

Hazai fehér kategória I. hely: Kecskeméti István 

Hazai vörös kategória I. hely: Farszki Tibor 

Hazai rose kategória I. hely: Tillmann Béla 

Vásárolt fehér kategória I. hely: Farszki László 

Vásárolt vörös kategória I. hely: Garami Tamás 

Vásárolt rosé kategória I. hely: Kecskeméti István 

Vegyes fehér kategória I. hely: Szűcs Ferenc 

Vegyes vörös kategória I. hely: Szabó Béla 

 

Szépvölgyi Arnold - Gazdakör elnöke 
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Szentessy Gáborné:  

Gyermekkorom 

 
A 2022 januári vers- és prózaíró pályázat különdíjas művét mutatjuk be az aktuális Kopogtatóban. 

 

Gyakran szállnak vissza gondolataim a messzi múltba, a gyerekkoromba. Szeretném, ha velem jönnétek egy olyan világba, amely 

már nem létezik, de nekem nagyon szép volt.  

A falu arculata egészen más volt. A mi utcánkban is hosszú, vályogból készület parasztházak sorakoztak egymás mellett. A szobák 

egymás után a gangra nyíltak, a ház végén a kamra, istálló, ólak helyezkedtek el. Mivel az emberek fő foglalkozása az állatte-

nyésztés, és a földművelés volt, a porták elrendezése is ezt tükrözte. Édesanyám az ún. első udvarba virágokat is ültetett. A tehe-

neshez minden nap kihajtottuk az állatokat. A pásztor feladata volt a legeltetésük. Este minden állat a kapu előtt várakozott, míg 

beengedtük őket. Mentek az istállóba, nem léptek a virágokra.  

A teheneken kívül mindenféle állat volt az udvarunkban: kacsák, libák, baromfiak, lovak, nyulak stb. Felejthetetlen élmény vo lt a 

pelyhes kis kacsák, libák, kiscsirkék simogatása, gondozása. Mert megtanultuk, hogy az állatokkal szeretettel, gondosan kell bánni! 

Nagyon jó kis játszópajtik voltak. Emlékszem egy kis bikaborjúra apró szarvacskáival, mint egy igazi bika kergetett minket körbe az 

udvaron. Gyakran kellett legeltetnünk a kert végén lévő hegyen. Teheneket, libákat a selymes füvön. Akkor kezdtem el olvasni 

könyveket, mert, ha egyedül voltam könnyebben telt az idő olvasással. Nekünk a telkünk felért egészen a hegyig. Az elő udvar 

után következett a „szérű”, hatalmas nagy terület, ahol a „lábasjószágok” laktak. Itt voltak az ólak is. Mikor nagyapámék learatták 

a búzát, jött a cséplőgép, és /Bazsó bácsi/ elcsépeltük a gabonát. Ez minden évben nagy élmény volt számunkra, mi is segítettünk 

/a töreket hordtuk/. Az elhullott gabona jó táplálékot biztosított a baromfiaknak. Azóta sem láttam olyan szép, nagytestű tyúkokat, 

tarka tollú kakasokat. Mindig tartottunk hízókat, általában hármat. Egy időben édesanyám fialtatta a kocát. Volt, hogy olyan sok 

kismalac lett, hogy az anyának nem volt annyi mellbimbója, hogy szoptatni tudja mindet, ezért anyukám cumisüvegből táplálta a 

bársonyos, rózsaszín kis „pocákat” Sajnáltuk amikor le kellett őket vágni! A disznótor hatalmas esemény volt a falusi életben. Hogy-

isne, amikor egész év munkája, annak eredménye mutatkozott meg! Mindig nagy disznókat vágtunk! Kora hajnaltól, mikor a téli 

hidegben felkeltünk, késő estig tartott a munka. Gyerekként főleg a nézelődés, kóstolgatás volt a feladatom. magam előtt látom 

a havas reggelt /nagy havak voltak/  a lobogó lángokat, a perzselést, a bontást, darabolást, érzem a szállongó finom illatokat. 

Érzem a húsleves, a sült hús, hurka, kolbász mennyei ízét, nézem az asztal körül ülő vidám, elégedett emberek arcát. Nem dolgoz-

tunk hiába! Látom édesanyámat, ahogy besózza a sonkát, a szalonnákat. Ezek kerültek a füstre. Bárcsak újra érezhetném ezeket 

a finom ízeket! Magam előtt látom a kamrát a sok felaggatott kolbásszal, sonkával. 

A tél örömei közé tartozott a szánkózás. Mi reggeltől estig /szünidőben/ kinn voltunk. Édesanyámnak egy csizmáját kitömtem pa-

pírral, szalmával, a lábamra kapcát tekertem, hogy ne fázzak. A hó korán leesett, és tavaszig kitartott, egészségesek voltunk mint 

a makk.  

Nagyon szép ünnepünk volt a karácsony. Lelki szemeimmel látom a kis piros kályhát, ahogy lobog benne a tűz, a fenyőfácska 

illatozik, diók, szaloncukor, alma rajta. Nagymama rázza a csöngőt, és egy édes kismackó ül a fa alatt. Istenem, de boldog voltam! 

pedig minden egyszerű volt. Nem volt gazdagság, túlzások, örültünk annak ami volt, más annak is, hogy élünk! 

Hittanos voltam. A templom gyönyörűen feldíszítve csillogott villogott. Szivecskéket készítettünk, beleírtuk a jócselekedeteinket, és 

felakasztottuk a fára. Felszabadultan énekeltük a szép karácsonyi dalokat. Jártunk házról házra karácsonyt köszönteni, diót, cukrot 

kaptunk érte. Farsangkor mindenféle vidám mondókával kívántunk a gazdának minden jót. 

A tavasz nagyon szép volt. A kertekben, földeken virágba szöktek a növények, madárdaltól, bogárzümmögéstől volt hangos az 

erdő. A hegy alatt volt a kertünk tele mindenféle gyümölcsfával, és konyhakerti növénnyel. Kapálni, gyomlálni nekünk is kellett. A 

falu körül volt a rengeteg földterület; gabonafélék, kukorica, krumpli, szőlő. Egész nyáron dolgozni kellett. A húsvéti locsolás elma-

radhatatlan volt. Minket már nem kanna vízzel, hanem kölnivel öntöztek meg a fiúk. Piros tojást adtunk érte. 

A nyarat imádtuk a legjobban. Június 8.-án befejeződött a tanítás, szabadok voltunk, mint a madár. Mezítláb, klottgatyában sza-

ladgáltunk egész nap. A patakra jártunk fürödni. Nagyon sokan voltunk. De volt nekünk strandunk is. A Kantin fölött az árnyas 

Kiserdőben volt az uszoda. Hinoráné, Apol néninek fizettünk 1 ft-ot és ott lehettünk egész nap. Nagyon rendes volt hozzánk az áldott 

lélek! Valahogy az én emlékeimben a felnőttek jók voltak hozzánk, igaz mi is segítőkészek, udvariasak voltunk velük szemben.  

Augusztus végén édesanyám megvette a kevés könyvet, „írkát”. Kék csomagolópapírba kötöttük, „címkét” tettünk rájuk. Általá-

ban naponta négy óránk volt, de szombaton is jártunk iskolába. Az „öreg” iskola árnyas, hatalmas gesztenyefákkal díszlő udvarán 

játszottunk, az olajos padlós termekben tanultunk. Később az „új” iskolába jártam. Tanítóink, tanáraink szerettek, támogattak min-

ket. Szépre, jóra tanítottak. Mi is szerettük, tiszteltük őket. Se szeri se száma a kedves történeteknek melyek velünk megestek.  

Nagyon jólesik visszagondolni a boldog gyermekkorra. Megmelegszik az ember szíve, megszépül az öregkor. 

Tisztelettel: Szentessy Gáborné 
 

 

 
 

Játszótérfestést szervezünk  

április 30-án 
 

Kedves Tokodiak! 

2022. április 30-án szombaton délelőtt egy közösségi ját-

szótér-festést szervezünk a Szabadság utcai játszótér esz-

közeihez. Ezen kívül a program keretében szeretnénk le-

festeni, szebb formába hozni a településünk közterületein 

található korlátokat is (Szabadság utca, Béke utca, 

Arany János utca.) 

Gyülekező: 9:00-kor a Szabadság utcai játszótéren 

Szeretettel várunk önkéntes jelentkezőket a kb. 2-3 órás 

programra, a résztvevőket szendviccsel és üdítővel kínál-

juk a program ideje alatt. 

Faragó Ferenc 

Az év legjobb játékvezetője:  

Linn Kevin 
 

A megyei JB vezetése az idei 

évben is elismerésben részesí-

tette az előző évben kima-

gasló teljesítményt nyújtó kol-

légákat. 

Az elnökség döntése értelmé-

ben a 2021-es év legjobbjai 

között szerepel Linn Kevin, aki 

az év legjobb 25 év alatti já-

tékvezetőjeként kapott elis-

merést. Gratulálunk! 
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Mézalmácska és új fajtái 
 

Az utóbbi időben sok új, 

messzi tájakról származó nö-

vény, köztük gyümölcs került 

a kertészetek kínálatába. Ha-

zánk klímája nem mindig al-

kalmas ezeknek az új gyümöl-

csöknek az eredményes ter-

mesztésére, vagy ha mégis, 

maga a gyümölcs  

nem olyan ízű, esetleg nem terem olyan mennyiséget, hogy 

a többi gyümölcsünk mellett jelentőssé váljon. Ez alól kivételek 

lehetnek a mézalmácskák, vagy másik nevükön égerlevelű 

fanyarkák, ezek közül is egy alacsonyabbra növő faj, az Ame-

lanchier alnifolia.  

Ez a bokorrá vagy kisebb fává nevelhető növény a hazai klí-

mán jól érzi magát, mivel észak-amerikai származása miatt jól 

bírja a téli fagyokat, de a meleg nyarakat is. Viszonylag szá-

razságtűrő, bármilyen talajon megél, és jól terem. A mézal-

mácska termése az áfonyáéhoz hasonlít. Gyümölcse ugyan-

úgy kék, fürtös, kissé nagyobb bogyókkal. Az íze is hasonlít az 

áfonyáéhoz, így aki nem tudja az áfonyát savanyú talajigé-

nye miatt termeszteni, annak jó választás lehet a mézal-

mácska. A fürtök sűrűn helyezkednek el az ágakon, vagyis 

rendkívül bőtermő. Nem csak kiváló a gyümölcse, de dísznö-

vényként is megállja a helyét, nagyon szép virágai és különle-

ges sötétebb zöld lombja miatt, mely ősszel feltűnő vörös, na-

rancssárgás színekbe fordul át. A virágait a méhek és más be-

porzó rovarok szívesen látogatják. 

A mézalmácska alapfaja már régóta kapható, de a nemesí-

téseknek köszönhetően különböző fajták léteznek, melyek 

már ízletesebbek, lédúsabbak, nagyobb, aromásabb bo-

gyókkal. Az Amelanchier alnifolia fajtái: Martin, Smokey, 

Northline, Thiessen, Honeywood. A mézalmácskák érési ideje 

június, fajtától függően 1 -3 hét eltéréssel. 

A mézalmácska sokféle értékes tápanyagot tartalmaz: man-

gán, magnézium, vas, kalcium, kálium, réz, biotin (B7 vitamin), 

riboflavin (B2 vitamin). Ezek közül néhány jelentős mennyiség-

ben van jelen. 100 g mézalmácska gyümölcse 3,5 mg ribofla-

vint tartalmaz, mely a a napi igény több, mint 100%-a. Man-

gánból 1,4 mg-ot tartalmaz, mely a napi javasolt bevitel 70%-

a. A biotin-tartalma 20 μg, ami 67%-a a szervezetünk napi igé-

nyének. Antioxidánsok közül a karotinoidok találhatók meg 

benne, melyek a szív és érrendszeri betegségek ellen véde-

nek. Ezen kívül fontos táplálékkiegészítőkben is gazdag (an-

tocianinok, klorogénsavak, katekinek, rutin). A gyümölcsben 

a magvak evés közben nem érezhetőek, de szintén értékes 

anyagokat tartalmaznak: tokoferolok, szterolok, telítetlen zsír-

savak találhatók benne. 

 Kanadában már az őslakosok is gyógynövényként tartották 

számon, a gyümölcs levét gyomor- és bélbetegségekre hasz-

nálják ma is. Vírus-, gomba-, és baktériumellenes hatással is 

rendelkezik. Aldóz reduktázgátló hatása miatt a cukorbete-

geknek ajánlott a fogyasztása, de szabályozza a lipid meta-

bolizmust és a szervezet energiafelhasználását is. 

Ez az igazán értékes gyümölcs nem csak nyersen fogyaszt-

ható. Magas pektin tartalma miatt cukor nélkül befőzhető lek-

várnak. Fagyasztva is jól tárolható, télire elrakható. Őshazájá-

ban bort, likőröket gyártanak belőle. 

Összefoglalva: kevés olyan messzi tájról származó gyümölcs 

van, amely jól érzi magát nálunk, és teljesíti a hozzá fűzött re-

ményeket: a mézalmácska ezek közé tartozik. Egy kifejlett bo-

kor képes annyi termést hozni, hogy nem csak friss étkezésre, 

hanem tartósításra is elég a mennyisége. A növény igényte-

len, betegségekre nem túl fogékony, akár biotermesztésre is 

alkalmas. Ami pedig lényeges, hogy finom és egészséges a 

termése.  

Pánczél Edina 

agrármérnök, okl. kertészmérnök 

 

Gyere és éljük át együtt Tokodon a 

Giro d’ Italia élményt! 
 

A Giro d’Italia az 

országúti kerék-

pársport egyik 

legjelentősebb 

versenye. A világ 

közel 160 országá-

ban évről évre 

több mint  

800 millióan követik a televízió képernyőjén keresztül, a helyszí-

neken pedig naponta további több ezer szurkoló kíséri figye 

lemmel. Kezdetben, közel fél évszázadig a rajt és cél helyszíne 

Milánó városa volt, később már minden évben más olaszor-

szági település vette át ezt a szerepet. 1965-től külföldi város-

oknak is lehetőségük volt e jelentős esemény első szakaszainak 

otthonául szolgálni. 2020-ban Magyarországot érte a megtisz-

teltetés, hogy a Nagy Rajt helyszínét biztosítsa. Sajnos ez a 

Covid járvány miatt végül elmaradt, de sikerült megállapod-

nunk a szervezőkkel, hogy 2022-ben mégis nálunk lesz a ver-

seny első három szakasza, a Grande Partenza. 

A verseny megrendezése páratlan lehetőség hazánk számára: 

Magyarország három napra az érdeklődés középpontjába ke-

rül, miszerint a televíziós közvetítés során, a verseny mellett Ma-

gyarország legszebb tájait, ikonikus helyszíneit, turistákat hívo-

gató nevezetességeit is alkalmunk van megmutatni az egész 

világnak, így Tokodot is. 

A mezőny 2022. május 6-án halad el településünkön- települé-

sünk „mellett” az 1119-es számú főúton (Bajnai út), az elsődle-

ges információk szerint 16:15-16:25 között. Azonban a faluból 

kivezető 1118-as út és az 1119-es út csomópontja az elhaladás 

előtt két órával lezárásra kerül.   

Várunk minden kedves érdeklődőt május 6-án pénteken a pin-

cevölgyi elágazásban, ahol a helyi civil szervezetek is tisztele-

tüket teszik az elhaladó mezőny előtt.  

A faluból buszjáratokat indítunk az esemény idejére, erről ké-

sőbbiekben adunk tájékoztatást a Facebookon valamint hir-

dető tábláinkon.  
Bánhidi László - polgármester 

 

Miért szeretem Tokodot? 
 

A Tokodi Hegyeskő Általános Iskolában egy egész éven át-

ívelő vetélkedő sorozatot indítottunk "Kincskereső" címmel. A 

gyerekek havonta kapnak különböző feladatokat, amelyek 

segítségével egyre több "kincset" lelhetnek meg szülőfalujuk-

ban. Természeti értékeket, épített örökséget, hagyományo-

kat, szokásokat, régi mesterségeket, tokodi híres embereket 

stb. Ennek a vetélkedő sorozatnak egyik feladata volt, hogy 

fogalmazzák meg néhány mondatban, hogy miért szeretik To-

kodot?              Bögös Istvánné – szervező 

 

Tokodon szeretem a kedves és segítőkész embereket. Imádok 

reggel a friss hegyi levegő illatára kelni, bár ezt néha a trágya 

szag megelőzi. ;) Jó kedvvel indulok az iskolába, mert szép és 

modern. Sok kreatív, ügyes gyerek jár az iskolába és a tanítás 

is kitűnő. Rengeteg, érdekes, vidám program van a suliban. 

Tokod tűzoltói azonnal jönnek, ha segítségre szorulunk. Polgár-

mesterünkre bármikor számíthatunk. Rengeteg programot 

szervez évente. Nyáron és télen is kizarándokol a falu apraja-

nagyja a tokodi Pince –völgybe. Ilyenkor a környező települé-

sekről is ellátogatnak ide. Sok turista jön kirándulni. Gyönyörű 

a kilátás a Nagy Getéről és a Hegyeskőről. Sok szép emlékmű 

van. A postások nagyon kedvesek mindenkivel és fel tudják 

vidítani az ember napját egy ártatlan mosollyal és egy coop-

os újsággal. Halk és csendes a falu és mindenki számára biz-

tonságos. 

Tállai Dominika, Juhász Zalán 7. osztály 
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     Községünk életéből 
 

Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTEIT: 

 

Kökény Áron 

Ládi Leon 

Juhász Nándor 

Molnár Léna Georgina 

Englóner István 

Jóni Márkó 

Jóni Alisa 

 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Oláh József     52 éves 

- Szakács István János    74 éves 

- Süveges István     93 éves 

- Tillmann László     83 éves 

- Szabó Lászlóné (Labancz Magdolna)  84 éves 

- Robotka István Ferenc    68 éves 

- Horváth Jánosné (Pap Anna)   86 éves 

- Kocsis Gergely Sándor    75 éves 

- Hegedűs József Tibor    69 éves 

- Szabó Ildikó     61 éves 

- Sziklai Géza     77 éves 

Tervezett rendezvények 2022-ben 
 

 

Május 14.   Hajdani ebszőnyiek találkozója 
Május 21.    Kockahegyi Piknik 
Június 25.   Nyitott pincék 
Július 23.   Falunap 
Július 24.     Mazsorett fesztivál 
Augusztus 7.   Bányász megemlékezés 
Augusztus 20.   Szent István nap 
Szeptember 17. Szüreti felvonulás 
Október 1.   Őszi Szőlőhegyi Túra 
Október 11.   Idősek napja 
Október 21.   1956-os forradalom emlékünnep 
November 13.   Búcsú, borszentelés 

November 14.   Szent Márton nap 
December 5.   Mikulás nap 
December 10.   Adventi vásár Üveggyárban 
December 11.   Adventi vásár a faluban 
December 18.   Falukarácsony 
December 31.   Szilveszteri bál 
 

Az Önkormányzat az időpont- és helyszínváltoz-
tatás jogát fenntartja. 
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