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Tokod Nagyközség Önkormányzatának Hivatalos lapja

XVIII. évfolyam 3.szám

1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc emlékére
Petőfi Sándor:
A szabadsághoz

Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a világban érted.
Kerestünk mi égen-földön téged
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mind bálvány,
Mely leroskad, egy ideig állván.
S mégis mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.
Megszünt végre hosszu bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk, s uralkodás végett
Elfoglaltad a királyi széket.
Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyúlt szíveink lobogó lángja.
Oh tekints ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

Minden, ami 1848. március 15-én és az azt követő hónapokban történt, egy
hosszú, majd’ két évtizedes küzdelem, a reformkor eredménye. I. Ferenc 13 év szünet
után, 1825-ben hívta össze azt az országgyűlést, amit azóta is az első reformországgyűlésként tartunk számon, tévesen. Itt nem fogadtak el ugyanis olyan törvényeket, amelyek gyökeres változást hoztak volna az ország életébe. 1830-ban aztán megjelent
Széchenyi István Hitel című munkája, majd 1833-ban, szintén az ő tollából a Stádium.
Ezek a művek vetették fel a legfontosabb, megoldásra váró problémákat, kérdéseket.
Ezek voltak a régi, feudális kötöttségek megszüntetését célzó pontok, pl. az ősiség
eltörlése vagy a jobbágyfelszabadítás. De Széchenyi ír a közteherviselésről, az infrastruktúra fejlesztéséről, a törvény előtti egyenlőség fontosságáról. Olyan követelések
ezek, amelyek Európa nyugati felében már évtizedekkel korábban végbementek. A
következő országgyűléseken - 1832-1836, 18396-1840, 1843-1844, 1847-1848 – aztán
sorra elfogadnak olyan törvényeket, amelyek óriási előrelépésnek számítanak a korábbi viszonyokhoz képes: ezek elősegítik a gazdasági fejlődést, a kultúra kibontakozását. Hiába tesz meg a bécsi kormányzat, élén Metternich kancellárral mindent, hogy
eltántorítsa az ország reformereit a kitűzött céltól, nem sikerült neki, sőt, az 1848. március 13-i bécsi forradalom következtében lemondásra kényszerült.
Az 1848. március 15-én lezajlott eseményekről mindannyian sokat hallottunk,
ismerősen csengenek a nappal kapcsolatos, nevek, helyszínek: Pilvax, a márciusi ifjak,
az egyetemisták, Landerer, Táncsics. Azonban a nap hosszú távú hatásairól is beszélnünk kell, emlékeznünk kell ezen a napon. Mindazok a gondolatok, amelyek a 12
pontban megfogalmazódtak, majd az 1848. április 11-én szentesített áprilisi törvényekben törvényerőre emelkedtek, nemcsak egy nap, hanem egy majd’ két évtizedes
időszak, a reformkor eredményeit tartalmazták. Akkor és ott egy ország fogott össze, és
harcolt saját és mások érdekeiért. Ennek következtében alakult meg az első, parlamentnek felelős, független magyar minisztérium, törölték el a cenzúrát, szabadították
fel a jobbágyokat, került át az országgyűlés Pozsonyból Pest-Budára. Az az országgyűlés, ahová ezt követően nem születési előjog, hanem népképviselet alapján kerülhettek be a képviselők, úgy, ahogyan az ma is történik.
Igaz ugyan, hogy a forradalom után kirobbanó szabadságharc egy időre elfeledtette ezeket az eredményeket az ország közvéleményével, mégis 1867-et, a kiegyezést követően az 1848-as események és eredmények alapján kezdődhetett meg
igazán Magyarország polgári fejlődése, és válhattunk az Osztrák-Magyar Monarchia
időszakában igazi gazdasági és kulturális nagyhatalommá.
Március 15-én emlékezzünk erre is!
Kolbert Erika

De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a jövőtül félted?
Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyerni!
S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sírbul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kisértő lelkeinkkel!

Tokod Nagyközség Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és kedves családját az
1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc
emlékére rendezendő ünnepségre, melyet
2012. március 15-én (csütörtökön)
16 órai kezdettel tartunk
a Kantinban, majd a Petőfi szobornál.
Műsor:
dr. Bona Gábor történész, egyetemi tanár ünnepi megemlékezése
Szivárvány Társaskör verses műsora
Koszorúzás a Petőfi szobornál, ahol közreműködik a Gardellaca Vegyeskar

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
Tóth Tivadar
polgármester

-1-

Tokodi Kopogtató

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Polgármesteri eseménynapló
február
Február 1.
Az önkormányzat által kitermelt tűzifát szállítjuk ki folyamatosan a rászorulóknak, a családsegítő és a szociális iroda javaslata alapján.
Esztergomban ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság, és határozott a
téli időjárás adta feladatokról.
A körzeti megbízottunkkal tárgyaltam a hivatalban.
Február 2.
Munkahelyi értekezlet volt a hivatalban, ahol tájékoztattunk a hétfői
testületi ülésről, meghatározva az abból adódó hivatali feladatokat.
Alpolgármester asszonnyal beszéltük meg az aktuális teendőket.
Juhász úrral megbeszéltük a térfigyelő kamerarendszer megbízható
működéséhez szükséges további technikai fejlesztéseket. Az iskolai
tűzjelző rendszer megbízható működésének megteremtéséről is
egyeztettünk.
Délután az üveggyári focipálya helyzetéről volt megbeszélés az
irodámban, a TÜSC elnöke mint a tulajdonos képviselője, hivatali
elődöm, üveggyári sportbarátok, valamint a Tokodi Sportklub elnöke részvételével. Megegyeztünk abban, hogy most, miután a TÜSC
megkapta az MNV zrt-től a pálya tulajdonjogát, elsőként az egyesület jogi helyzetét kell rendbe tenni, ezt követően kerülhet sor a további közös teendők meghatározására.
Február 3.
Este a Gazdakör ülésén vettem részt az Alkotóházban.
Február 6.
A rendkívüli hideg időjárás miatt veszélyeztetett személyeknek
nyújtható segítségről egyeztettünk helyi illetékesekkel a hivatalban,
majd környezettanulmányt végeztünk egy külterületi alkalmi szálláson.
Február 7.
A jegyzővel egyeztettünk a rendkívüli testületi ülés elé kerülő előterjesztésekről.
Az ipari övezet bekötőútjának tervezői bejárása történt.
Február 8.
A Takarékszövetkezet helyi fiókját kirabolta két fegyveres. A rendőrség és az önkormányzat példás együttműködése is hozzájárult a
rablók eredményes üldözéséhez, így pár óra alatt kattant a bilincs a
három elkövető csuklóján.
Február 9.
A kistérségi tanács ülésén vettem részt Dorogon, ahol elfogadtuk a
kistérség 2012. évi költségvetését.
A közfoglalkoztatás idei várható ütemezéséről egyeztettünk a szociális előadóval, és a falugazdával.
Február 10.
A rendezvényeinkkel kapcsolatos teendőket beszéltük meg munkatársam-mal, valamint a sportcsarnok tűzvédelmi szabályzatának
megrendeléséről döntöttünk.
Február 13.
Délután rendkívüli képviselő-testületi ülés volt. Elsőként a Térségi
Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott szolgáltatások térítési
díjairól szóló Dorog városi rendelethez adtuk hozzájárulásunkat,
miután Kolozsi Mónika elfogadhatónak értékelte az abban foglaltakat. Második napirendként a pályázatok kezelési rendje megváltoztatásáról döntöttünk, figyelemmel a takarékos gazdálkodás diktálta
szükségekre. Harmadikként elfogadtuk a mezei őrszolgálat létesítéséről, és működéséről szóló rendeletet. Végül áttekintettük a
szennyvízcsatorna továbbépítés lehetőségeit, amiben a költségvetés elfogadásakor születik végső döntés.
Február 14.
A helyi turizmus fejlesztéséről, az Alkotóház szükséges fejlesztéséről
egyeztettünk munkatársaimmal.
Az OPSZ-nál "kilincselek" egy olyan polgárőr alapszabály mintáért,
amivel a siker reményében kérhetjük a bejegyzésünket az illetékes
bíróságnál.
Február 15.
A testület döntésének megfelelően, felmondtam a Bravia kft-vel
fennálló szerződésünket.

Tokodi Kopogtató

Csőtörés elhárításán dolgoznak az embereink az üveggyári iskolában.
A Jobbik Magyarország helyi vezetője tájékoztatott arról, hogy
szombaton ruha, és ételosztást szerveznek Ebszőnybányán.
Egy készülő helytörténeti könyvhöz kértünk árajánlatot a nyomdától.
Február 16.
A Gazdakör elnökével tárgyaltam a közelgő helyi borversenyről, a
téltemető adta feladatokról.
Üveggyárban egy napos tanítási szünetet kellett elrendelni a csőtörés miatt elhúzódó vízszerelési munkák okán.
Az iskolai túlórák, és helyettesítések anyagi terheiről, a lehetséges
megoldásról tárgyaltunk az igazgatónővel a hivatalban.
Megérkezett Dorogról a vasútállomáson rogyadozó romos épület
jogerős, és végrehajtható bontási engedélye, most már csak a
kivitelezőt kell megtalálni, hogy megszabaduljunk e településünket
régóta csúfító épülettől.
Délután gyermekvédelmi tanácskozás volt az érintett szakemberek
részvételével a hivatalban. A társadalmi visszásságok kártékony
hatása sajnos fokozottan érződik a gondozottak számának emelkedésében.
Február 20.
A szomszédos fűtetlen helyiségek miatt, több helyen is csőtörés volt
az üveggyári óvodában.
Az idei költségvetés előterjesztésének részleteit beszéltük meg a
jegyzővel, és a pénzügyi vezetővel.
Megszemléltük a Nagyvölgyben a másnapi rendezvény helyszínét,
megbeszéltük a tennivalókat.
A jövő heti testületi ülés előterjesztéseit készítettük elő a hivatalban.
Február 21.
A nap fő eseménye délután a Nagyvölgyben megrendezett "Téltemetés" volt. Fergeteges volt a program, óriási közönségsikerrel.
Minden szervezőt, felkészítőt, és szereplőt a legnagyobb elismerés
illet. Remélem hamarosan bővebben olvashat erről a sikeres rendezvényről mindenki, aki nem tudott eljönni. Videó, képek is készültek, és a település honlapján megtekinthetők.
Február 22.
A Kistérségi Társulás ülésén vettem részt Dorogon.
Délután lakossági fórumon ismertettük a helyi civil szervezetek képviselőivel, vállalkozókkal a hétfői testületi ülés elé kerülő költségvetési
rendeletünk tervezetét.
Február 23.
Az előző napi fórumon elhangzott javaslatokat ismertettem munkatársaimmal.
A közelmúlt, valamint a várható rendezvények ügyeit beszéltük
meg a hivatalban.
Február 26.
Vasárnap reggel észleltük, hogy egy sarokszelep meghibásodása
jelentős károkat okozott a nemrég felújított iskola épületében, és
berendezéseiben, sokan vettek részt a károk elhárításában. Több
helyiség teljesen elázott, számítógépek, fénymásoló, bútorok,
egyéb értékek mentek tönkre. Az épület vezetékes vízkár ellen
biztosítva van, de a helyreállítás hosszú időt vesz igénybe, és a tanítás körülményei jelentősen nehezebbé váltak a használhatatlanná
vált helyiségek, és eszközök miatt.
Február 27.
Az iskolában tanítási szünetet kellett elrendelnünk, folyt az értékmentés, költözködés, az átázott falak szárítása.
Délután képviselő-testületi ülés volt tizenhét napirenddel.
Február 28.
Délelőtt a biztosító kárszakértője mérte fel az iskolában keletkezett
károkat.
Folytatjuk az önkormányzat udvarának takarítását.
Február 29.
A hamarosan munkába álló mezőőrrel tárgyaltam az együttműködésünk részleteiről.
Körzeti megbízottunkkal tárgyaltam településünk közbiztonságáról,
aki javasolta, hogy a házaló kereskedőket a lakosság jelentse be
telefonon a dorogi rendőrségre, aminek telefonszáma: 06/33-512777.
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Tóth Tivadar
polgármester

Tájékoztató a 2012. évi költségvetéséről
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 27-ei ülésén fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését az
alábbi főbb bevételi és kiadási összegekkel:
(adatok e Ft-ban)
Bevételek:
Kiadások:
Működési bevételek
18.819
Személyi juttatások
213.575
(étkezési térítési díjak, bérleti díjak,
Munkaadókat terhelő járulékok,
kamat stb.)
és szociális hozzájár. adó
55.642
Sajátos működési bevételek
227.290
Dologi
143.196
(iparűzési, kommunális, gépjármű(működési kiadások, hitelkamat)
adó, átengedett SZJA)
Társadalom és szociálpolitikai jutt.
35.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
5.807
Támogatásértékű kiadás
6.256
Állami támogatás
146.837
(családsegítés, szociális ellátás stb.)
Támogatásértékű bevétel
24.799
Átadott pénzeszköz
7.800
(védőnő, közfoglalkoztatás,
(civil szervezetek támogatása,
pályázati támogatások)
szennyvíztisztító felújítás tám.)
Kölcsön visszatérülése
300
Felhalmozás
17.060
Előző évi pénzmaradvány
137.078
Felújítás
5.893
Hiteltörlesztés
16.808
Általános működési tartalék
10.000
Fejlesztési céltartalék
49.700
Összesen:
560.930
Összesen:
560.930
A gazdálkodást befolyásoló legjelentősebb tényező, hogy a közoktatási társulás felbomlása miatt az állami támogatás, valamint a
központi bevételekből átengedett személyi jövedelemadó csökkenése miatt összesen 56 millió Ft bevételkiesést kell pótolnia az önkormányzatnak.
Az elmúlt évi takarékos gazdálkodás eredményeként képződött pénzmaradvány igénybevételével az önkormányzat a működés finanszírozása, 10 millió Ft működési tartalék, a tornacsarnok építéshez, iskolabővítéshez és –felújításhoz korábban felvett hitelek tőketörlesztési és
kamatfizetési kötelezettségén felül jelentős, közel 73 millió Ft fejlesztési forrást is tud biztosítani.
A személyi juttatás, járulék, dologi előirányzatok tartalmazzák a polgármesteri hivatal, képviselő-testület, Hegyeskő iskola, Mesevár óvoda, Könyvtár, Alkotóház, tokod-üveggyári kultúrotthon, kantin, ebszőnybányai közösségi ház, karbantartó műhely, kazánház, parkfenntartás, útfenntartás, közvilágítás, települési vízellátás, szennyvízelvezetés és kezelés, községgazdálkodás, védőnői szolgálat és közfoglalkoztatás
kiadásait.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások túlnyomó részének kifizetésére központi jogszabályok alapján kerül sor, ezek többek között a
gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj egy része, időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesí tő támogatás,
mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása, lakásfenntartási támogatás. A helyi szociális rendelet alapján kerülnek kifizetésre az átmeneti, temetési segélyek. Az önkormányzat 2012-ben is nyújt támogatást felsőfokú oktatási intézmények tokodi hallgatóinak. A kifizetésekhez
az önkormányzat különféle jogcímeken és különböző mértékű állami és minisztériumi támogatást kap.
Fejlesztésekre 23 millió Ft az előirányzat, amelyet pályázatok önrészeként további 50 millió Ft fejlesztési céltartalék növel . Amennyiben a
benyújtásra kerülő pályázatok sikeresek lesznek, ezen összeg sokszorosának megfelelő mértékű fejlesztés valósítható meg.
Tóth Tivadar polgármester

Képviselő-testületi ülés 2012.02.27.
Az ülés 16.00 órakor kezdődött, a testületből hatan voltunk jelen, tizenhét napirendet tárgyaltunk meg.
Első napirendként, a lemondás miatt megüresedett Településfejlesztési Bizottsági helyre megválasztottuk Pétervári József urat,
üveggyári lakost, aki rögtön le is tette az esküt a képviselő-testület
előtt.
Az előző ülés óta történtekről szóló polgármesteri, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői tájékoztató
következett.
Módosítottuk az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendeletet.
Elfogadtuk az önkormányzat 2012. évi költségvetését tartalmazó rendeletünket. A tervezetet előzetesen a könyvvizsgáló cég is
áttanulmányozta, és 560.930 E Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel,
a képviselő-testület felé elfogadásra ajánlotta.
Első fordulóban tárgyaltuk az önkormányzat által adható kitüntetésekről szóló rendelet-tervezetet, amit az elhangzott javaslatokat
is figyelembe véve, a következő rendes ülésen terjesztünk be elfogadásra.
Magasabb szintű jogszabályok változása miatt módosítottuk a
szociális, a szilárd hulladékkal kapcsolatos, valamint a szennyvízelvezetéssel foglalkozó rendeleteinket. Kedvező hír az, hogy a szemétszállítás díjai a 2011. évi szintre álltak vissza.
Úgy határoztunk, hogy csatlakozunk a Magyarországi Bányásztelepülések Országos szövetségéhez.
Döntöttünk két ingatlanrész eladásának, bérbeadásának
ügyében, majd megtárgyaltuk a falugondnoktól kapott tájékoztatót.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás készülő rendelete, valamint a megállapodás módosítása ügyében döntöttünk, a kistérség
munkaszervezete javaslatának megfelelően.
Az egyebek napirenden belül, a képviselőkhöz érkezett lakossági észrevételeket beszéltük meg.
Tóth Tivadar
polgármester

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Bokrosné Rajner Katalin
nyugdíjba vonulása miatt 2012. március 1-jétől Keszthelyi Zoltán
látja el a falugazdászi feladatokat.
A falugazdász minden pénteken 10.00 órától -12.00 óráig tart ügyfélfogadást a Polgármesteri Hivatal épületében (Tokod, Kossuth
Lajos utca 53.)
Tokod, 2012. március 1.

Tóth Gábor
jegyző

Tisztelt Termőföld Tulajdonos!
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település termőföldjeinek védelme érdekében mezei őrszolgálatot
hozott létre, egy fő mezőőr megbízásával. A mezőőr feladata a
termőföldek őrzése, a termőföldön lévő termények, termékek, fák,
felszerelések, eszközök, haszonállatok és az építmények védelme.
A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, földhasználó hiányában a tulajdonos által
kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetésből kell biztosítani.
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A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló
1/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet értelmében a mezőőri járulék
megfizetésére a termőföld használója köteles. Amennyiben a földhasználó ismeretlen, a mezőőri járulék a tulajdonost terheli.
A mezőőri járulék mértéke hektáronként 100 Ft/év, de minimum
1000 Ft/év/termőföld. Termőfölnek minősül az a földrészlet, amelyet
a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő,
gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep) vagy nádas, művelési ágban
tartanak nyilván. A földhasználó vagy a tulajdonos minden év
március 31. napjáig köteles bejelenteni a használatában vagy
tulajdonában álló termőföldet.
A mezőőri járulék összege a bejelentés, illetve az ingatlannyilvántartás alapján határozattal kerül megállapításra, melyet egy
összegben szeptember 15. napjáig kell rendezni.
Kérem, hogy fent leírtak alapján 2012. március 31-éig szíveskedjen bejelenteni a használatában lévő termőföldet a mezőőri
járulék összegének megállapítása érdekében. Földhasználó hiányában a bejelentési kötelezettség a tulajdonost terheli.
A bejelentési formanyomtatvány elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tokod.hu) a Polgármesteri Hivatal/Letöltések/Letölthető nyomtatványok menüpont alatt, valamint
a Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában.
Tokod, 2012. február 29.

PORTRÉ ECSET NÉLKÜL

Tóth Gábor
jegyző

SZEMES SÁNDORNÉ
nyugalmazott óvoda vezetőről
Tokodon az ipar jelenlétének köszönhetően
mind a három település részén működött
gyermekintézmény, nemcsak iskola, hanem
óvoda, sőt üveggyárban bölcsőde is. Most az
egyik üzem által létesített és működtetett
óvoda nyugalmazott vezetőjével SZEMES
SÁNDORNÉ sz. FARAGÓ ILONÁ-val beszélgetek hivatásáról, illetve
életútjáról, Tokod, Malom utcai tetszetős, meleg otthonában.
- Ilonka! A falu múltjának kutatása révén a 19. század előtti időben
„Faragó” családnevet nem találtam, így arra következtetek, hogy
az ipar kapcsán kerültek apai felmenőid ide. Édesanyád ősei valószínűen tősgyökeres tokodiak lehettek.
- Nem folytattam családkutatást, egyetértek következtetéseiddel.
Tokodon születtem 1938 november 4-én. Édesapám Faragó Ferenc
egyike volt Erzsébet-akna bányászainak. Édesanyám Papp Franciska otthon volt a kalóniai társulati lakásunkban velem, és 1934-ben
született Ferenc és 1940-ben született László testvéremmel.
- Te csupán 4 éves voltál azon a bizonyos 1942. július 31-i napon,
amikor Erzsébet-akna felől iszonyú robbanás hallatszott, mely 36
tokodi bányász életét oltotta ki. Mi él benned erről a tragikus eseményről és az óvodás korodból?
- Az elhunyt bányászok – köztük édesapám is – temetéséről maradt
meg bennem az, hogy a sírok között alig tudtunk közlekedni.
Öcsém anya karján ült, bátyám a szoknyájába kapaszkodott, én
meg őmellette mentem, és ott volt a rengeteg kiásott sír, és a sok
koporsó.
1940-ben megnyílt óvodába jártam, Szabó Tihamérné csoportjába.
A másik csoport óvónője Szemerédi Dénesné volt. Papp Ernőné
(Panni néni) volt a dadusunk. Emlékszem, hogy az étkezési edényt
otthonról vittük, így ismertük a sajátunkat, én pedig véletlenül sem
fogadtam el másból, csak a kék-kockás tányérból és az ugyanilyen
bögréből az ételt.
- Hogy tudtatok megélni édesapád elvesztése után, kaptatok-e
valamilyen segítséget a bányától?
- Nagyon nehezen éltünk, hiszen nemcsak apa, hanem kenyérkereső nélkül maradtunk. El kellett hagynunk a társulati lakást. Az anyai
nagyszülőkhöz Papp Vendelékhez költöztünk az Egyházvölgybe. Az
ő takaros, mindig frissen meszelt, földes, picike házukban éltünk
öten, mindaddig amíg mi gyermekek önálló családot nem alapítottunk. A társulattól kapott pénzből édesanyám telket vett a mai
Dózsa utcában, ahol építeni akart, de a pénz már csak a kőre és
téglára futotta, el is adta mindezeket. A telken György Lajos bácsiék építettek. A téglát Robotka János vette meg, ami még most is
megvan Robotka Ilona kertjében. A háború után anyu munkát
vállalt a Fatelítőn, ahol akkor rabok, illetve munkaszolgálatosok
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voltak. A konyhán dolgozott és takarított. 1975-ben hunyt el, akkor
900 Ft özvegyi nyugdíj volt a jövedelme.
- Hogy emlékszel az iskolás esztendőkre, mikor döntötted el, hogy
óvónő leszel?
- Tokodon jártam általános iskolába, ahol többek között Újvári István, Toma Anna, Kovács Géza, Vörös Jánosné tanítottak. Kovács
Géza volt a kedvencünk. Nem készültem én óvónőnek. Vörös Jánosné inspirációjának és segítségének köszönhetem, hogy az lett
belőlem. Nagyon jó érzéssel irányított erre a pályára. Abban is ő
segített, hogy felvegyenek az esztergomi óvónőképzőbe, ugyanis
tandíjat kellett fizetni és nagyon kevés pénzünk volt. Elintézte, hogy
félárvaságomra tekintettel méltányosságból 4 Ft lett a tandíjam.
- Barátnők?
- Papp Margit, Eykl Annus, Robotka Klári.
- Jelentett-e valamit Neked, és mit a „példakép”?
- Nem volt és most sincs példaképem, nem foglalkoztam ezzel a
témával.
- Mikor végeztél a képzőben, hol kezdted és folytattad a pályát?
- 1956-ban végeztem és a piliscsévi óvoda volt az első állományhelyem. Szállásom is volt ott, mert akkor még a helyközi közlekedés két
átszállással csak a vonat volt. Időszakonként jártam haza. Szerettem ott dolgozni és sok emlék fűz a csévi, de a korábbi diákévekhez is. 1958-ban már otthonomhoz közelebb, az ebszőnybányai
óvodában folytattam az óvodás korosztály nevelését. Ezt az óvodát az ebszőnyi bányaüzem létesítette az 50-es évek elején, és
üzemeltette 1978-ig, amikor a tokodi Nagyközségi Tanács kezelésébe adta. Akkor Szóda Józsefné vezetése alatti községi óvoda
tagóvodája lett. A bánya nagy gondot fordított az intézményre,
minden igényt kielégítve fejlesztette. Ide neveztek ki óvodavezetőnek. Ez volt a második, egyben utolsó állomásom is, mert innen
mentem nyugdíjba 1993-ban. A gyermeklétszám állandó jelleggel
40 fő volt, az utóbbi időben már csak úgy, hogy a faluból – ahol az
óvoda helyhiánnyal küzdött – hoztak hozzánk óvodásokat. Ekkor
már két csoport lett, Vágó Anna volt délután, Kalácska Anikó pedig csoportot kapott. Amíg egyedül voltam óvónő, addig is volt
segítségem: egy dada Urbán Pálné, egy gazdaságvezető Füzik
Sándorné, a szakácsnő Magyar Jánosné, és a takarítónő Bőm
Sándorné személyében.
- Mikor szűnt meg végérvényesen Ebszőnyben az óvoda?
- 1995-ben, a községi új óvoda belépésével, ahová autóbusz viszihozza a gyermekeket.
- A közeli napokban egy elsős gyermeknek magyaráztam a betűk
összekapcsolását és boldogan így kiáltott fel: „na, most megvilágosodtam!” Volt e esetleg hasonló élményed?
- Igen. Egyet meg is említek. Nagyné Csilla kislánya, aki Tokodról járt
hozzánk, amikor anyukája megérkezett és azt mondta, hogy Tokodon rossz idő volt, kislánya ezekkel a szavakkal ugrott a nyakába:
„anyu itt nagyon jó idő volt, mert tudod Ebszőnyben másik nap
süt”. Jó volt ezt hallani, mert azt igazolta, hogy a gyermek jól érzi
magát.
- Érezted-e jól végzett munkád elismerését?
- Éreztem. Az üzem „Kiváló dolgozó” kitüntetés adományozásával,
tanácsi testület szép oklevéllel köszönte meg tevékenységemet,
2006-ban pedig hivatásom közmegbecsülésre méltó teljesítése
elismeréséül Aranyoklevelet kaptam, a szülőktől is sok elismerésben
volt részem. Pld. 1969-ben Számel Judit, egy szülei által írt gyönyörű
verset adott nekem búcsúzóul, egyik szakasza egy szól: „Szépen
kérlek, ne feledd el, a te kicsi ovisod. Én pici szívembe vésem, simogató mosolyod.”
- Hogy alakult Ilonka a magánéleted?
- Egy gyermekkorba visszavezetett szívbetegség miatti szívműtétek
szomorították ugyan az életemet, de Szemes Sándorban olyan
személyiséget ismertem és szerettem meg, akivel 1963. május 18-án
házasságot kötöttünk. Ő Hajdúnánásról került a Szolgáltató üzemhez, ahol fúrómesterként dolgozott, és annak idején munkába
történt utazásaink közben ismerkedtünk meg egymással. 1967-ben
építettük fel otthonunkat, ahol ma is élet gyermekem családjával.
A szívem állapota miatt az orvos óvott a gyermekszüléstől, mégis
megtörtént a csoda, 1971-ben megszületett egyetlen gyermekünk
József, aki erőműgépész technikus. Most a dorogi erőmű dolgozója.
Felesége Ludvai Orsolya, aki annavölgyi származású, ő is az Erőműben dolgozik, ott adminisztrátor. Megajándékoztak bennünket két
unokával, a most 17 éves gimnazista Valentinával és a 12 éves
Szófiával.
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- Nyáron láttam virágba borult, gondozott kertedet, de ősszel is
szép volt, mondtad is, hogy szereted a növényeket. Rajtuk kívül mik
adtak, adnak jóleső elfoglaltságot nyugdíjas éveidben?
- Felmenőim hívő emberek voltak, magam is hitben nevelkedtem.
Dr. Gianits József plébános káplánja Póczik Oszkár volt a hitoktatóm. Nyugdíj után 15 éven át hittant tanítottam alsó tagozatos
gyermekeknek, létszámuk 16-18 főnél sosem volt kevesebb, volt év
amikor 25-en voltak. Feladatomnak tartom – és teszem is – családom kiszolgálását. Szeretek sütni, főzni, kedvenc sütim a habos
sütemény.
- Mit jelent neked Ilonka az Istenbe vetett hit? Belenyúlt-e Isten az
életedbe?
- Vallásos életem mindig előre vitt és visz, a hitbe kapaszkodva
értem el mindent az életemben. Megtapasztaltam, különösen a
három szívműtétem következtében, hogy Isten belenyúlt az életembe, hiszen élek és teljes életet.
- Hogy vélekedsz a Faluról?
- Szépült a falu és fejlődik, kiemelkedő a polgármester tevékenysége, de sok még a tennivaló.
- Ha rajtad múlna, mit tennél meg feltétlen?
- Rendezném – növények felhasználásával – az Aladár kocsma
előtti teret. A parkokba számos törpe tuját ültetnék. Felújítanám a
töredezett, régi rossz járdákat.
- Van-e most summázot mondanivalód a kisgyermekes szülőknek?
- Igen, éspedig az, hogy a neveléshez szervesen hozzátartozik a
hitélet, tapasztalja azt meg együtt a szülőkkel a gyermek. Ne csak
az anyagi szükségletek meglétére törekedjenek a családban, hanem a lélek folyamatos ápolására is. Figyeljenek arra, hogy a
gyermek mindig érezze a szülők őt segítő, minden téren gondoskodó szeretetét, hogy kiegyensúlyozott legyen az élete.
- Még egy utolsó kérdés Ilonka? Milyennek minősíted az életedet?
- Eddigi életemet sikeresnek érzem, hivatásom teljesítése terén és a
magánéletben egyaránt, és boldog vagyok.
Jó egészséget és még sok örömet kívánva köszönöm meg a beszélgetést.
Soós Rezsőné

INTÉZMÉNYEINK ÉLETÉBŐL
Eltemettük a telet a tokodi pincevölgyben
A valamikori szőlővölgyben ismét összegyűltünk, hogy
hagyományainkhoz
híven
vidáman, maskarába bújva
búcsúztassuk a telet.
Már a meghívó is ígérte a
vidámságot, hisz a forralt bor,
a hagymás zsíros kenyér, jó
alapot jelentenek a jókedvhez, s a temetési szertartás
résztvevői is becsempésznek
egy kis meglepetést a szertartásba, reméljük ez most sem lesz másként.
Délután 4 órára megtelt a szőlővölgy, a Faluközösségi Egyesület
tagjai megkenték a zsíros kenyeret, Gazdakör melegítette a vendégeknek szánt forralt bort.
A műsor szóvivője, hangadója Szentesiné Ili tanító néni volt, aki
kis retiküljével tekintélyt parancsolóan vezényelt.
A szalmabábut szokás szerint a sirató asszonyok, és lilába öltözött fiaink kísérték.
Az égetés előtti búcsúztatás alaphangját a 8. osztályos iskolások
adták, maskarába öltözve, bekormozva, jókedvre derítve játszották
el a bajusz hiányának problémáját. A rövid csattanós történet
megnevettetett részvevőt és nézőt egyaránt, milyen jót lehetett
mulatni Farszki Klári tanító nénivel, s a munkás próbák is jó hangulatban telhettek.
Dicséretet kap a temetési szertartáson megjelent osztály!
Aztán egyszer csak a „Pince Placcon „ megjelentek a törpikék
fehér sipkájukban. Csupa kedvesség sugárzott belőlük, nincs semmi
rosszaság Sziamiuban, Hókuszpók pedig maga a csoda, akitől nem
kell félni egy törpnek sem. Biztosak vagyunk abban, hogy Papp
Lajosunkról mintázták Hókuszpók figuráját.
Hajóvontató fiatalasszonyainkat Szóda Kriszti vezette, a szomorú
bevonuló után friss, vidám matróz lányokká váltak, akiket csak a
móka kedvéért lehet az egy szem fiúnak láncra fűzni.

Harmadik tánccsoportként, talpig fehérben fiatal balerinák jelentek meg, s csak egy –két esetben villant elő szakálluk, bajuszuk,
nem kis vidámságot keltve a közönségben. Klasszikus balett előadásuk híven tükrözte a helyzet komolyságát, méltóságát. Bemutatójuk végére még Schalk Tímeát, tánctantónénijüket is sikerült táncra bírni.
Nem olyan kicsi ez a falu, ha három tánccsoport is megfér benne!! Büszkék lehetünk rájuk!
Már csak a bábu tényleges máglyára vetése, égetése volt há tra, amivel végleg búcsút mondhatunk a télnek.
Néhány perc múlva, a sugárzó meleg mellett megjelentek a
hagymás-zsíros kenyeret kínáló asszonyok, s egy-egy pohár forralt
bor mellett szó eshetett a közelgő tavaszról.
Jót mulattunk a téltemetési szertartásra összeállított műsorokon,
a tréfákat, a maskarákat, a szereplők jókedvét látva bizony néhányan szívesen közébük álltak volna.
Nem kell más csak egy kis elhatározás, jövőre mi is maskarába
bújunk, bolondozunk egy kicsit, feledve a hétköznapokat, a hosszú
telet.
Köszönjük a segítőknek, részvevőknek, anyagi áldozatot hozóknak, hogy ismét vidáman, jó kedvvel búcsúzhattunk a téltől.
Süvegesné Ifjú Ildikó

Jól szórakoztak a tokodi alsósok!
Hagyományunkhoz híven idén
februárban
is
rendeztünk
farsangi bált az alsós tanulóinknak. Az előkészületeknél és
a lebonyolításban sokat segítettek a szülői munkaközösség
tagjai és az iskola nevelői.
Köszönjük munkájukat!
A nyitó táncot az iskola néptánccsoportja adta elő.
A jelmezes felvonulás és verseny után, tánctanulás és táncversenyek következtek. Közben az Osztermann cukrászda süteményeit, a
Brilla BT pogácsáit, és a szülők által készített szendvicseket fogyaszthatták vendégeink.
Külön szeretném kiemelni a Brilla BT-t, mert ők a tanév során szinte
valamennyi rendezvényünkhöz hozzájárulnak pogácsával, teával,
stb.
A délután fénypontja a tombolahúzás volt, melynél hagyományunkhoz híven minden megvásárolt tombola nyert. (260 ajándék
került kiosztásra)
A bál bevételéből olyan taneszközöket fogunk vásárolni, melyek
tanulóink hatékonyabb tanítását segítik.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségünkre
voltak:
Brilla BT, DBK Brikettgyár Kft, Don Pepe úszóiskola, Edit zöldséges,
Farkas-transz, Gabi zöldséges, Gyüre és Társa, Tát, Olga Fa-ker,
Osztermann cukrászda, Dorog, Resszer pékség, Suzuki Zrt, Szülők.
Köszönjük a segítséget!
Lerner Mária alsós munkaközösség vezető

Üveggyárban is kezdődik a tavasz, tavaszi előzetes
Március elején is kreatív foglalkozáson vehettek részt a gyerekek
a művelődési házban. Gipszfigurákat festhettek, tojásból és tojástartóból állatokat, virágokat készíthettek.
Húsvét alkalmából április 4-én 16 órakor ismét várják a gyerekeket a kultúrházban, ha alkotni van kedvük!
Az iskolások ünnepi műsorral készülnek március 15-ére.
Április 3-án tavaszváró barkács délután lesz az alsósok programja.
A Költészet Napja alkalmából, április 11-én szavalóversenyt szerveznek az alsó- és a felső tagozatosok számára.
Az óvodások is megemlékeznek a nemzeti ünnepről, zászlós-,
vonulós játékok, zászlókészítés, közös éneklés, egyszerű versek és
mondókák segítségével.
Március 22-én, a Víz világnapján az esztergomi Duna Múzeumba látogatnak a nagycsoportosok, ahol foglalkozás keretében
megismerkednek például a víz tulajdonságaival, a vizeket szennyező anyagokkal.
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Húsvétra is készülnek az óvodások. Tojást festenek, locsolkodnak, verseket, mondókákat tanulnak, és az ünnep fénypontjaként
felkutatják az udvaron, hogy hova rejtette ajándékait a nyuszi!
A Föld világnapja apropóján április 21-én a tokodi kősziklához kirándulnak a szülőkkel együtt az óvodások, még szalonnát is sütni
fognak. Remélhetőleg az időjárás is kedvező lesz!
A sok szép program megvalósításában eddig is sokat segített az
óvoda 1998 óta működő alapítványa, a GYERMEKEINK SZEBB JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY . Adószáma: 18610518-1-11
Köszönjük, hogy adójuk 1 %-át eddig is ide utaltatták!
A befolyt összegekből folyamatosan cseréltük játékállományunkat,
asztalokat, székeket vásároltunk és az udvari játékok egy részét is
alapítványi pénzből újítottuk fel.
További terveink, hogy a kirándulásokat, színházlátogatásokat,
múzeumlátogatásokat is alapítványi pénzből finanszírozzuk, és a
csoportjainkat szeretnénk szebbé varázsolni a befolyt összegből.
Frank Ágnes

Fészek klub hírei
2012 januárjától változtak a személyi térítési díjak.
A díjak a nyugdíj összegétől függenek.
Azoknak, akiknek a jövedelme 14 250 Ft és 28 500 Ft között van
-az ebédért elvitellel
200 Ft/ ebéd
-helyben fogyasztva
220 Ft/ebéd
-a klubtagságért
40 Ft /nap
-házi segítségnyújtásért
250Ft/óra

A Mesevár Óvoda tájékoztatja a szülőket, hogy a 2012-2013-as
tanévre az óvodába az alábbi időpontokba írathatják be gyerekeiket.
Tokod, Köztársaság út 3.
Beíratás időpontja: 2012. április 18-19 8 órától 14 óráig
Tokod-Üveggyár Hunyadi u. 2.
Beíratás időpontja: 2012. április 23-24 8 órától 14 óráig
A beíratáshoz szükséges dokumentumok
A gyermek születési anyakönyvi kivonata
A gyermek lakcímkártyája
A gyermek TAJ- kártyája
A szülő személyi igazolványa
Beiratkozásra várjuk a 2009. szeptember 1 – 2010. augusztus 31.
között született gyermekeket.
2012-től változtak az óvodásokra vonatkozó jogszabályok. A gyermekeknek 3 éves koruktól napi 4 órában részt kell venni az óvodai
nevelésben. A szülő kérelmére a jegyző adhat felmentést az óvodai
nevelésben való részvétel alól, de csak a gyermek ötödik életévének betöltéséig. Az engedélyezéshez be kell szerezni az óvodavezető, valamint a védőnő engedélyét is.
Szeretettel várjuk leendő óvodásaink beiratkozását
Papné Szaló Ilona, óvodavezető

Könnycseppek az Üveggyárért!

Akiknek a jövedelme 28 501 Ft és 57 000 Ft között van
-az ebédért elvitellel
350 Ft/ ebéd
-helyben fogyasztva
370 Ft/ebéd
-a klubtagságért
50 Ft /nap
-házi segítségnyújtásért
350 Ft/óra
Akiknek a jövedelme 57 001 Ft fölött van
-az ebédért elvitellel
480 Ft/ ebéd
-helyben fogyasztva
500 Ft/ebéd
-a klubtagságért
80 Ft /nap
-házi segítségnyújtásért
570 Ft/óra
A fenti szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat a következő módon
számolják ki.
Vegyük példaként a szociális étkeztetést.
Először is ki kell számolni, mibe kerül egy ebéd valójában. Ez az
önköltség. Ez két dologból tevődik össze. Egyrészt kapunk egy
számlát, melyen szerepel az összeg, amelyet a főzőkonyha egy
ebédért elkér. Másrészt ehhez hozzá kell adni azokat a járulékos
költségeket, amibe a klub épületének a fenntartása, a rezsiköltségek és az alkalmazottak munkabére kerül.
Ebből az összegből kivonjuk az állam által adott normatívát és a
kistérségi társulási normatívát, és így jön ki az úgynevezett intézményi térítési díj, amely a jelenlegi számítások szerint 480 Ft elvitellel, és
500 Ft helyben fogyasztva. Hasonló módon kalkulálják a házi segítségnyújtásért és a klubtagságért fizetendő intézményi térítési díjakat is.
A személyi térítési díj: az az összeg, melyet a szolgáltatást igénybe
vevő a jövedelme alapján fizet. A szociális törvény szabályozza azt
is, hogy a személyi térítési díjak a rendszeres jövedelemnek legfeljebb hány százalékát tehetik ki.
1993-ban alkotta az országgyűlés a szociális törvényt, mely kimondja, hogy „A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az
egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi
szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”
Az állam így támogatja a normatívákon keresztül azokat a szociálisan rászoruló személyeket, akik koruk, hajléktalanságuk, vagy
egészségi állapotuk miatt saját magukról csak részben tudnak
gondoskodni.
Baleset és csúszásmentessé tettük a klubban a zuhanyzó helységet.
Madáretetőt készítettünk, vendégül látjuk a környékbeli madarakat.
Köszönjük a támogatását a Resszer pékségnek, Mihály atyának, a
Vitamin Kuckónak, Schalk Albertnak, Kolbert Sándornak. Köszönöm
a segítségét a fürdőszoba átalakítása kapcsán Knauz Lacinak.
Kolozsi Mónika, klubvezető

Tokodi Kopogtató

Óvodai beíratás

Munkát, megélhetést, egzisztenciát, előbbre jutást (a továbblépés, tanulás lehetőségét, ösztöndíjakkal) biztosított. Biztonságot,
hogy dolgozhatunk, bért amiből szépen megélhettünk. Gyarapodtunk, a vasútsor házaiból az „emeletesekbe”, komfortosakba költöztünk. Majd OTP lakások, családi házak épültek, a részleteket hamar
kifizettük. A virágos udvarunkba autó állt, igaz csak Trabant, Wartburg, a tehetősebbeknek Lada.
Baráti közösségek alakultak, ezek szorosabbra kovácsolódtak a
kulturális rendezvényeken, a hatalmas Kultúrotthonban. Szakszervezeti, üzemi kiváló cím elnyerésekor, nőnap, szilveszter, farsang, és
sorolhatnám tovább a színvonalas műsorokat, vacsorával. A még
élő „üvegesek” emlékében megjelennek a fergeteges mulatságok,
ahol egyenlő volt – egy asztalnál is ült – a kőműves, a bérfejtő, a
párttitkár, üvegfúvó, igazgató, behordó, a főkönyvelő. Asszonyaikat, a munkatársnőket „rangsorolás” nélkül megtáncoltatták a
hajnalig tartó bálokon. Sokszor vendég volt a tanács-, a Tsz-elnök, a
„föntről” érkezettek. A Kultúrotthonban rangos szakkörök, eredményes sportklubok, a pályán híres futballcsapat működhetett a gyár
finanszírozásával.
Megengedte, hogy szabad szombatokon saját kezünkkel, nagy
lendülettel – hisz magunknak építettük – építhessük saját üdülőinket
Balatonalmádiban, Leányfalun. Csodálatos két heteket töltöttünk
itt családunkkal, gyógyultunk az üvegfúvás, a csőhúzás, csiszolás
okozta betegségeinkből. A szakszervezet szervezte kirándulások
élménye ott él még a fejünkben, szívünkben.
Hasonlóan, mint a havi színházlátogatások, aztán vacsora a Siposnál, a Kopárban.
Megengedte a saját buszt, szállíthatta a dolgozókat szórakozni,
kulturálódni, beosztva még a tokodi iskolásokat is kirándulásokra és
máshová.
Egy-egy könnycsepp kihullik, ha az üzemi lopásokra gondolunk.
A hátsó kerítésnél „kimentett” kőműves szerszámra, talicskára, deszkára az otthoni építkezéshez, az egyenként kilépdelő téglára. A
„kisétált” nagyobbért már menesztés járt, ezek csak apró porszemecskék a maiakhoz képest.
Könnyezünk, nemcsak a múlt boldogabb idejére gondolva, de
szívből sírunk amikor elengedték, elküldték, kidobták hálátlanul,
pedig mi az életünket, munkánkat, verejtékünket, fiatalságunkat
áldoztuk Neked a virágzásodért.
Sokan ebbe „belehaltak”.
Handbauer Rezső bácsi könyve még időben elkészült, ezért hálakönnyeket ejtünk. Szívszorongva lapozzuk, nézzük a múltunkat
idéző képeket – mi, akik még élünk – az utódaink ebből ismerkedhetnek Üveggyárunk dicső, virágzó múltjával, a romok látványán
kívül.
Most már nemcsak potyognak a könnyeink, nemcsak sírunk,
hanem zokogunk, ha látjuk borzalmas pusztulásodat, az emberi
kapzsiság mementójaként álló, még magasodó épület roncsait.
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Kedves valamikori gyáriak, élők és holtak – 1100-an – és a családjai, üveges nemzedékek, dinasztiák, hires nevek hordozói, örömódát zengjünk, mert Angelina Jolie filmjében az egész világ láthatja
a „mi gyárunkat” – mint a bombatámadás után – szétlopva, szétverve, romjaiban.
Ezért, most vigasztalódva zokoghatunk:
Huber Andrásné (egy családtag)

EGYHÁZI HÍREK

Március: Tavaszelő, Böjtmás hava
A régi magyar katolikus naptárban márciust Böjtmás havának is
nevezték. Nem véletlen ez, hisz a Hamvazószerdával kezdődött
negyven napos Nagyböjt jelentős része erre a hónapra esik minden
évben. Vígh Károlyné Kati néni és Kardos Mihály plébános atya
mesélték el fiatal koruk böjti emlékeit.
Kati néni szerint az emberek régen nagyon vigyáztak rá, hogy a
farsangi vígasság ne nyúljon bele a nagyböjti időbe. Az utolsó nagy
farsangi mulatság Hamvazó szerda előtti hétvégén kezdődött és
egészen Húshagyó kedd estéig tartott. Akkor viszont figyeltek rá,
hogy 10 órakor véget érjen a bál, így az emberek még éjfélre hazaérhettek. Mihály atya visszaemlékezése is ezt erősíti meg, Máriahalmon mesélték, hogy Húshagyókedden pontban éjfélkor a bíró
leintette a zenekart nóta közben és ezzel vette kezdetét a lelki
elmélyülést kívánó időszak.
A böjt legfőbb célja az önfegyelem gyakorlása. Ennek segítésére régen a Nagyböjt folyamán 3 napos lelkigyakorlatokat szerveztek Tokodon is külön a férfiaknak, nőknek, fiataloknak.
Mégis leginkább a hústilalom jut az eszünkbe a böjt kapcsán. Ez a
hústilalom korábban az év minden péntekjére vonatkozott. Ahogy
a világ változott az egyház ezt megszüntette, ennek elsősorban az
a magyarázata, hogy az emberek a mai világban már nem saját
maguk állítják elő az ételüket, hanem azt eszik amit eléjük tesznek
(gondoljunk csak az üzemi konyhákra).
Kati néni mosolyogva emlékszik vissza a böjti ételek közül a „sóba-vízbe bableves” –re. Az ördög ilyenkor sosem alszik: valahogy
mindig megkívánja az ember a húst böjti napokon. Mihály atya
apai nagyapja egész nagyböjtben csak sós krumplit evett, holott az
egyháznak ez akkor sem volt parancsa, csak az emberek személyes teljesítményként élték meg ezt a fajta önfegyelem gyakorlását.
Mihály atyában nagy élményként él a 60-as évekből az egyik
Nagypéntek. Akkoriban kutatóintézetben dolgozott, még mielőtt a
papi hivatást választotta volna és társaival együtt üzemi konyhára
járt ebédelni. Aznap nagy darab rántott húst kapott mindenki a
tányérjára némi körettel. Az étkezés végeztével azt látta, hogy az
emberek nagy részénél érintetlen maradt a hús. A reformátusok,
evangélikusok, katolikusok mind tartják a böjtöt, az összes ilyen
vallású ember otthagyta a húst, ezzel kimondatlanul is vállalva
hitét.
A Nagyböjt a katolikus egyházban egyetemes, a böjtölés módja azonban eltérhet. A böjtnek aktív formája is létezik, amikor nem
megtagadunk valamit magunktól, hanem többlet teljesítményt
vállalunk. Például felkeresünk valakit, felajánljuk a szolgálatunkat.
Mindketten egyetértenek abban, hogy mai világunkban is szükségünk van a böjtre. A böjtöléssel egy készségre teszünk szert, amit
máskor is fel tudunk használni. Ezáltal megtanulunk parancsolni
önmagunknak, amely számos élethelyzetben javunkra válhat.
Szabó Gábor

Budapesten léptek fel a tokodi táncosok
A Pá-Di-Di táncegyüttes 2012 február 18-án egy különleges felkérésnek tett eleget: a legnagyobb magyar folyami rendezvényhajóra hívták a csoportot.
A Láng gépgyár technológiai leírásainak, tervrajzainak a
megmentésére fogott össze egy hajós és repülős szakemberekből
álló lelkes kis csapat, a jótékonysági bál bevétele az ő munkájukat
támogatta.
A Pá-Di-Di az Európa rendezvényhajón 180 vendégnek mutatta be a matróztáncot. A szervezők a felkonferálásban a csoportot
és néhány mondatban Tokodot, illetve a farsangtemetés hagyományát is bemutatták. A matrózlányok meglepetés műsora nagy
sikert aratott a fedélzeten.
A csapat tagjai: Bíróné Jámbor Gabriella, Faragóné Szatai Zsuzsanna, György Jánosné, Kupcsekné Csákvári Zsuzsanna, Pappné

Józsa Zsuzsanna, Soczó Jánosné, Szabó Renáta, Uracs Ottília, Wéber Erika.
A Pá-Di-Di táncegyüttes nevében ezúton is köszönöm a támogatás és a sok bíztatást. Külön köszönjük Smidróczkiné Bábszki Zsuzsának a gyönyörű matrózruhákat, melyeket a hajón többen is
megdicsértek.
Az elegáns vacsora és az esti sétahajózás mellett, egy serleggel
is megköszönték a fellépésünket a bál szervezői.
Aki szeretne többet megtudni a bálról illetve megtekinteni az ott
készült fotókat, látogasson el a Pá-Di-Di táncegyüttes Facebook
oldalára!
Aknainé Szóda Krisztina csoportvezető, koreográfus

SPORTHÍREK

Labdarúgás - 2012. tavaszi program
Dátum
Március 11.
Március 18.
Március 25.
Április 1.
Április 8.
Április 15.
Április 22.
Április 29.
Május 6.
Május 13.
Május 20.
Május 27.
Június 3.
Június 10.
Június 17.

Ifi
12.30
12.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30

Felnőtt
14.30
14.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30
17.30

Tokod
Környe
Tokod
Zoltek
Tokod
Tokod
Bábolna
Tokod
Zsámbék
Tokod
Kecskéd
Tokod
Tát
Tokod
Bana

Tardos
Tokod
Komárom
Tokod
Oroszlány
Esztergom
Tokod
Ács
Tokod
Vértesszőlős
Tokod
Lábatlan
Tokod
Ete
Tokod

Birkózás
A dorogi birkózás legszebb fénykorát éli, sorra
múlja felül az eddigi eredményeit .
Március első hétvégéjén a tokodi sportcsarnokban újra sporttörténelmet
írt, hisz fennállásának 72
éve alatt először nyert
Szabadfogású Diák Országos Csapatbajnokságot.
A versenynek a minden igényt kielégítő és méltó körülményeket
biztosító tokodi sportcsarnok adott otthont, és talán ez is a dorogi
birkózás egyik jelenkori sikereinek ereje, hogy a Tokod, Tát, Dorog,
Nagysáp, Esztergom kistérségi összefogás segíti a vezetők és a
versenyzők munkáját.
A versenyen 17 csapat 200 versenyzője vett részt, ahol négy
csoporton belül folytak a küzdelmek és a csoportelsők birkózhattak
az első négy hely valamelyikéért.
A dorogi legények Dunaújváros, a Tatabánya és a VASAS SC
csapatát győzték le rendkívül magabiztosan az első három fordulóban. A csoporttalálkozók végén így a Dorogi Nehézatlétikai Club,
az ESMTK, a Cegléd és az Orosháza jutott az első négy közé.
Az első négy között körmérkőzéses formában zajlottak a küzdelmek. A Dorog itt az első körben az előrehozott döntőnek hitt
találkozón a tavalyi bajnok ESMTK-t múlta felül az igazán hangulatos és élvezetes mérkőzésen, melynek csúcspontja volt a győzelmet
bebiztosító 63kg-os súlycsoport mérkőzése, ahol a tokodi Vitek
Kálmán tette fel győzelmével az i-re a pontot, az addig fej-fej mellett haladó csapattalálkozó végeredményére. Ezután a Dorogi NC
az Orosházát győzte le rendkívül meggyőzően. Végül az utolsó
mérkőzésen találkozott a két veretlen csapat, a Dorog és a Cegléd,
ahol a dorogi birkózók akaratossága, lelkesedése és technikai
tudása nem lankadt, és így győzelemmel zárták azt a napot, amikor a Dorog fennállásának első diák csapatbajnoki címét nyerte.
A bajnok-csapat csoporttalálkozóinak eredményei:
Dorogi NC-Dunaújváros 40:4
Dorogi NC-Tatabányai 32:14
Dorogi NC-VASAS SC 32:15
Első négy között az éremért folyó küzdelmek:
Dorogi NC-ESMTK 22:20
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Tokodi Kopogtató

PROGRAMAJÁNL Ó

Dorogi-Orosházi Spartacus 40:5
Dorogi-Ceglédi VSE 28:15

Borverseny Tokodon

A Bajnok-csapat tagjai:
Vitek Amadeusz, Horváth Renátó, Dóczi Mátyás, Partos Boldizsár, Valek Bence, Gremsberger Bertalan, Spányik Ákos, Szekér
Szimonetta, Putnoki Zsolt, Hódi Erik, Engelbrecht Márkó, Rajos Richárd, Takács István, Klányi Krisztofer, Vitek Kálmán, Német Anna,
Balogh Zsolt, Rácz Tibor.
Edzők: Lévai Zoltán, Knyaskó Máté
Lévai Zoltán

A Tokodi Gazdakör 2012. március 17-én tartja
hagyományos nyílt borversenyét a
Lukácsi Máté Művelődési Házban.
Ne hagyja ki, mérettesse meg borait!
Nevezni a következő kategóriákban lehet:
Fajtatiszta fehér és vörös,
Vegyes fehér és vörös, Óbor, Rosé, Cuvée,

JELES NAPJAINK

Idén első alkalommal:
külön kategóriában direkt termő szőlőből
készült borokkal is lehet versenyezni!
A mintákat 0,7 l-es zöld palackokban,
fajtánként 2 üveggel március 16-án
10-18 óra között lehet leadni a Lukácsi Máté Művelődési Házban.
Az üvegekre felkötött címkén kell feltüntetni a nevező és a termelő
nevét, a bor fajtáját, évjáratát, ill. a termőhely megnevezését.
Csak olyan bormintát lehet versenyeztetni, amelyből a gazdának
legalább 50 liternyi mennyisége van.
A rendező bizottság joga, hogy a nyertes borokból szúrópróbaszerűen a zsűri ellenőrizheti a gazdákat a meglévő bor mennyiségéről,
és a szabálytalanul versenyeztetett bort, vagy az ellenőrzést megakadályozó gazda borát a versenyből kizárja.
A nevezési díj:
Gazdakör tagjainak: 800 Ft/fajta
Többi nevezőnek: 1.000 Ft/fajta
Eredményhirdetés: március 17-én 17 órakor lesz a helyszínen.
A vacsora díját befizetni a borminták leadása során lehet,
melynek összege: 1.200 Ft/fő.
A helyi borversenyen díjazottak részt vehetnek a
megyei borversenyen.

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és konfekcióipari
munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért és munkaidő csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában Koppenhágában Clara
Zetkin javaslatára elhatározták, hogy NEMZETKÖZI NŐNAPot tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték először.
Márai Sándor: Füveskönyv
(részlet)
A nőkről általában
Köszönet a nőknek.
Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És
neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál,
mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked,
mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked,
mert okos és jókedvű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű
voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked,
mert gyermeket szültél nekem. És neked, mert lefogod majd puha
ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor
éhes és szomjas voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked,
mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.

Batyus bál húsvétkor
a Liszt Ferenc Művelődési Házban,
Tokod-Üveggyárban

ANYAKÖNYVI HÍREK
Sok szeretettel üdvözöljük településünkön 2012.
február hónapjában született gyermekeket:
Kiss Szabolcs és Dudás Linda gyermeke Bora
Kátai Zoltán és Kékesi Szilvia gyermeke
Kitti

2012. április 7-én (19-01 h)
Jegyek elővételben kaphatók a kultúrház irodájában.
ára: 700 Ft/fő
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Érdeklődni: 06-30-400-5382
(Frank Ágnes)

Szeretettel köszöntjük a március hóban születésnapjukat ünneplő
szépkorú lakosainkat.
Muzslai Jánosné
93 éves
Bálint Zsigmondné
92 éves
Soós Kálmánné
91 éves

Tisztelt Tokodi Lakosok!

Fájó szívvel búcsúzunk február hóban elhunyt lakosainktól. Nyugodjanak békében.
Kelenföldi Zsuzsanna Éva
Pernyeszi Istvánné
id. Pánczél Mihály
Hudák Béla
Bálint István János
Nyitrai Ferencné
Rális Rezsőné
Tállai Elemérné
Bunyik András
A Mesevár Óvoda felhívása
Bizonyára sokan emlékeznek a Delikát 8 „Főzzünk játszóteret” c.
pályázatára, melyen az óvoda megnyerte a Kantinban felépített
játszóteret. A Koronás Cukor Ovi Nyeremény játékkal családi napot
és vásárlási utalványt nyerhetünk. Kérjük azokat, akik koronás cukrot
vásárolnak, hogy a megüresedett dobozt vagy zacskót juttassák el
az óvodába. 500 beküldött logóval részt vehetünk a sorsoláson, és
esélyünk van nyerni. Segítségüket előre is köszönjük:

2012. március 24-én 8-14 óráig az alábbi
utcákban áramszünet lesz:
Alkotmány u végig, Április 4 u. végig, Arany u.
végig, Bácska u végig, Bajcsi-Zs. u. végig,
Batsányi u. végig, Batthyány u. végig, Béke u
végig, Bem u végig, Deák F. u. végig, Dózsa
u. 1-19és2-től végig, Flórián u. végig, Kassai u.
végig, Kilián u. 1-5 és 2-10, Kolozsvári u. végig, Kossuth u. 1-105,260/bés64-116, Köztársaság u. végig, Lukács M. u. végig, Május 1u.
végig, Malom u. végig, Munkácsi u. végig, Petőfi u. 1-13és2-től
végig, Pozsonyi u. végig, Radnóti u. végig, Rákóczi u. végig, Szabadság u. végig, Széchenyi u. 1-35és2-56, Táncsics u végig, Temesvári u. végig, Temető u. végig, Vörösmarty u végig, Wéber Malom,
Zalka u végig, Zrínyi u végig, Élelmiszerbolt Kossuth u, Óvoda Köztársaság u, Borbála u. végig, Erzsébet u. 1-7,2-8 és 15; Kossuth u. 107141 és 118-122/b, Mária u. végig

Papné Szaló Ilona, óvodavezető

Tokodi Kopogtató
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