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Polgármesteri eseménynapló 
 
Május 31. Balázs János tokodi lakossal egyeztettem területvásár-

lási kérelmével kapcsolatban. 

Június 3. Dorogon a városházán kezdtem a napot, ahol Tittmann 

János, Kolonics Péterné Melinda, Kollár Károly és Bánhidi József 

polgármester kollégákkal egyeztettünk egy közös pályázati lehe-

tőségről, amely egy kerékpáros sport és szabadidős programot 

nyújthatna a térségben élő valamennyi lakosnak.  

Tatabánya volt a következő helyszín a napon, ahol a Rába-Duna-

Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás vezetőjével 

egyeztettem, egy a folyamatban levő pályázatunkról, melyet fel-

vidéki testvértelepülésünkkel, Csatával közösen nyertünk el. Mobil 

színpad, hangtechnika kerül beszerzésre, továbbá egy közös ren-

dezvényt kell megvalósítanunk a jövőben.  

Délután folyamán dr. Fridrich Gábor rendőr ezredes Úr tett látoga-

tást hivatalunkban, hogy bemutatkozzon és megismerjük egy-

mást, ugyanis 2021 május 1-jei hatállyal ezredes Urat bízták meg a 

dorogi rendőrkapitányság vezetésével. Biztosítottuk egymást a jö-

vőbeli konstruktív együttműködés felől.  

Június 11. Nyíregyhá-

zára utaztam, ahol a 

Toyota Titán kereskedé-

sében átvehettem te-

lepülésünk új Tanya-

gondnoki gépjármű-

vét, egy kilenc szemé-

lyes Toyota Proace tí-

pusú személygépkocsit.  

A Magyar Falu Program keretében elnyert sikeres pályázatunknak 

köszönhetően 100%-ban finanszírozott a gépjármű. Köszönöm 

Papp Györgynek a nyíregyházi fuvart. 

Június 12. Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő Úr invitálására du-

nai hajózáson vettem részt településünk jegyzőjével, Garaguly Ti-

bor Úrral. A rendezvény célja egy hagyományteremtő hajós fel-

vonulás létrehozása, melyen már első alkalommal rengeteg hajó, 

motorcsónak vett részt. A felvonuláson résztvevő hajók Verőcénél 

fordultak vissza, majd Visegrádon kötöttünk ki, ahonnan autóbusz 

szállította vissza az utazóközönséget Esztergomba.  

Június 14. A Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házának kiállítóival 

egyeztettünk a későbbi üzemeltetésről és annak feltételeiről. Óvo-

dánk intézményvezetőivel egyeztettünk a leállások és járvány-

helyzet kapcsán felmerülő üzemeltetési lehetőségekről és feltéte-

lekről. 

Június 15. Robotka Bence elnök Úrral egyeztettem a tokodi futball-

pálya locsolását és karbantartását illetően. Reményeink szerint, 

megoldódik a pálya megfelelő öntözése.  

Június 16. Bodnár Mihály Úrral konzultáltam, aki a Magyar Falu 

Program pályázati rendszer keretében segíti dr. Völner Pál képvi-

selő Úr munkáját és az operatív szervezést.  Szó esett a 2021-2027-

es időszakra vonatkozó pályázati lehetőségekről. 

Június 17. Az Erzsé-

bet-akna kör túra-

útvonal létrehozá-

sának emlékére 

egy japán cseresz-

nyefa elültetésén 

vettem részt az 

öreg iskola épülete 

előtti  

területen, a Kék-Túra és a Bányászkör pihenőpontjánál a Bene-

dek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület jóvoltá-

ból, A Bányászkör Túramozgalom “szülőatyjával” Hartyán Csabá-

val. Köszönjük szépen! 

Június 26. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat „me-

gyénk körül, megyünk körül” programjának keretében vendégül 

láttul Környe Község delegációját Beke László polgármester Úr ve-

zetésével. A polgármesteri hivatalban lezajlott megnyitót követően 

elindultunk bemutatni a településünket Dotto kisvonattal. Megte-

kintettük a Népművészeti Alkotóházat, a Tokodi Értékek-és Gyűjte-

mények Házát, a Szent Márton templomot, az üvegipari kiállítást, 

majd az ebszőnybányai tavak következtek. A nap zárásaként ebé-

den vettünk részt a pincevölgyben, ahol a Tokodi Nyitott Pincék 

rendezvény zajlott. Nagyon ízletes szarvaspörkölt és töltöttkáposzta 

volt a menü. Ezt követően megismerkedtek vendégeink a tokodi 

borkultúrával és a pincevölggyel.  Köszönöm minden közreműködő 

kollégám munkáját, továbbá az Együtt Tokodért Egyesület tagjai-

nak hatalmas segítségét.  

Július 1. Köztisztviselők napja alkalmából Etyekre látogattunk kollé-

gáimmal, ahol településünk jegyzője Garaguly Tibor Úr látott ben-

nünket vendégül. Megtekintettük a települést, intézményeit, elláto-

gattunk a Korda Filmstúdióba, majd jegyző Úr saját pincéjében lá-

tott vendégül bennünket. Jó hangulatban telt az egész nap, na-

gyon ízletes volt az ebéd, hát még a sütemények…. Köszönöm kol-

légáim nevében is a lehetőséget jegyző Úrnak. 

Július 6. Bejáráson vettem részt a pincevölgyben Szekér Zoltán Úrral, 

aki a Dunamente Turisztikai Szervezet vezetője. Későbbi lehetséges 

fejlesztési lehetőségekről tárgyaltunk. 

Július 9. A Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házának megnyitó ün-

nepsége zajlott 16 órától. A megnyitón tiszteletét tette dr. Völner Pál 

államtitkár Úr, térségünk országgyűlési képviselője, továbbá Roma-

nek Etelka a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnöke. 

Színvonalas ünnepségen vehettünk részt, ahol énekelt Völner Eszter 

operaénekes és Aknai Benedek zongorajátékát hallhattuk.  Köszö-

nöm szépen minden civil szervezet, egyesület és szakkör tagjainak 

a rengeteg munkát és időt, melynek eredményeképp létrejöhetett 

ez a kiállítás.  

Július 12. A testülethez érkezett területvásárlási kérelmek alapján 

bejártuk az érintett területeket.  

A K&H Bank dorogi fióktelepének új vezetője látogatott el hozzám, 

a fő téma még mindig az állandó problémánk volt, bankautomata 

telepítése.  

A közelgő Tokodi Piknik kapcsán megbeszélést tartottunk a ven-

déglátással kapcsolatosan Farszki Tiborral, Farszki Lászlóval, Csák-

vári Lászlóval és Bartl Zoltán képviselőtásammal.  

Július 13. Rendkívüli testületi ülést tartottunk 16 napirendi ponttal.  

Július 14. Oláh Szabolcs látogatott el hozzám, akivel egyeztettünk 

a jövőbeli sportrovat interjúk kapcsán. 

Július 15. Sűrű nap volt, hiszen a Komárom-Esztergom Megyei Ön-

kormányzat által megálmodott „Megyénk körül, megyünk körül” 

program keretében páros találkozón vett részt településünk Kör-

nyén. Erről Takács Rita művelődésszervező kolléganőm beszámoló-

ját olvashatják. A nap végén irigykedve hallgattam a tokodiak él-

ménybeszámolóit, mivel sajnálatos módon több esemény is volt 

ezen a napon, ezért legnagyobb bánatomra csak a megnyitón 

tudtam részt venni, ugyanis dr. Völner Pál államtitkár Úr invitálására 

munkaebéden vettem részt térségünk polgármestereivel a táti 

Rönkház Étteremben, ahol tiszteletét tette Szijjártó Péter külgazda-

sági és külügyminiszter Úr is. Az ebédet követően előadást tartott a 

megjelent érdeklődők számára. Köszönöm a meghívást és lehető-

séget!  

Július 18. Kezdetét vette a kéthetes igazgatási szünet a Polgármes-

teri Hivatal és így az Önkormányzat részére is. Ennek ellenére a „GA-

MESZ”-os kollégákkal rengeteget dolgoztak a 24-25-én tartandó To-

kod Piknik kapcsán. Törekedtünk egy kulturáltabb környezetet ki-

alakítani a Kantin udvarán, amely azt gondolom sikerült is. Köszö-

nöm valamennyi kollégám munkáját.  

Július 23. Megérkezett erdélyi testvértelepülésünk, Homoródalmás 

polgármestere Tikosi László és kedves neje. Azért ilyen szűkös lét-

számmal érkeztek, mert a testület tagjai még nem estek át az oltá-

son, továbbá az időjárás rengeteg kárt okozott a mezőgazdaság-

ban feléjük. Ennek ellenére tartalmas négy napot tölthettünk el 

együtt, köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.  

Július 24. Az erdélyi vendégeinkkel elfogyasztottuk közös reggelin-

ket, majd kezdetét vette újra a munka, hiszen 16:30 órától indult a 

Tokod Piknik, ami a falunapot volt hivatott helyettesíteni az idei esz-

tendőben. Erről az eseményről egy külön kis beszámolót olvashat-

nak.  

Július 25. Az előző napi mulatozás levezetéseként, Piknik Mozival ké-

szültünk a futballpályán.  

Bánhidi László - polgármester 
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Megyénk körül megyünk körül 
 

A „Megyénk körül megyünk körül” elnevezésű, a megyei ön-

kormányzat által életre hívott megyei identitásfejlesztő ese-

ménysorozat keretében látogattunk Környére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy élményt jelentett számunkra a látogatás, számos látniva-

lóval, izgalmas jó gyakorlattal ismerkedhettünk meg. Bekuk-

kanthattunk a település közintézményeibe, láthattuk a csodás 

köztereit, templomait. Ellátogattunk a helyi bányász múze-

umba ahol a tokodi Kéknefelejcs Nótakör elénekelte a Bá-

nyászhimnuszt, ami nagyon megható pillanat volt sokak szá-

mára. Az Erdei Iskolában helyi nevezetes ételeket kóstolhat-

tunk, és vendégváró ajándékokkal is kedveskedtek nekünk, 

egy madár formájú kelt süteménnyel. A Művelődési Ház szín-

háztermében egy Környéről készült imázs filmet tekinthettünk 

meg, amikor beléptem a színházterembe, az volt az első gon-

dolatom, hogy hihetetlen érték van a környeiek birtokában, ez 

a terem egy csoda! A különböző helyszínek közötti utat kisvo-

nattal tettük meg, ami nagyon kellemes volt, és minden hely-

színen nagyon kedves, gazdag vendégfogadásban volt ré-

szünk. A program végén visszatértünk a tájházba, ahol az ízle-

tes ebéd után bemutatkozott a nótakörünk, Kolbert Sándor ve-

zetésével elénekelték a tokodi Himnuszt, majd (hiszen ők min-

dig nagyon jókedvűek, derűsek) természetesen folytatták a 

nótázást. Azaz a komoly perceket követte a vidám dalolás, 

utána pedig tánc a helyi Dorf Musik muzsikájára. Úgy érzem, 

valóban jó barátság alakult ki a két település között. Nagyon 

köszönjük minden szervezőnek, rendezőnek, segítőnek, hogy 

ott lehettünk, és a településre jellemző kis búcsú ajándék is na-

gyon kedves gesztus volt számunkra. Sok-sok élménnyel tölte-

kezve indultunk haza, ezeket valamennyi tokodi vendég nevé-

ben köszönöm, és kívánom a Környeieknek, hogy a Jóisten ad-

jon testi-lelki erőt a további munkájukhoz, fejlődésükhöz! 

 

Takács Rita 

művelődésszervező könyvtáros 

Játszótér épülhet Ebszőnybányán 
 
Ebszőnybányán épülhet új 

játszótér hamarosan, 

ugyanis a közelmúltban tet-

ték közzé a Magyar Falu 

Program keretében az 

Óvodai játszóudvar és köz-

területi játszótér fejlesztése 

címen kiírt pályázatok dön-

tési listáját, amelyen Tokod 

Nagyközség Önkormány-

zata sikeres pályázati kér-

elme is szerepelt.  

Településünk 4.991.880 Ft összegű támogatást nyert el a ját-

szótér kiépítésére. Köszönöm valamennyi kollégám munkáját, 

akik hozzájárultak a sikeres pályázathoz! 

Bánhidi László 

polgármester 

 

Megnyílt az  

Értékek és Gyűjtemények Háza 
 
Tokodi Értékek és Gyűjtemények Házaként született újjá a község 

öreg iskolája, melyben többek között a tokodi alkotók által helyi 

népviseletbe, valamint a helyi identitást bemutató ruhákba öltöz-

tetett plüssmackók és babák kaptak helyet. 

 

Az ünnepélyes át-

adót a szomszédos 

templomban tartot-

ták meg július 9-én, 

pénteken, ahol első-

ként Bánhidi László 

polgármester köszön-

tötte a résztvevőket 

és mondott beszé-

det. A polgármester 

kije 

lentette, hogy évek óta húzódó probléma volt az „öreg iskola” 

hasznosítása, ezért is örült annak, hogy Szóda Józsefné nyugal-

mazott óvodapedagógus megkereste őt egy ötlettel. „Tokod a 

térségben is kiemelkedő képzőművészeti múlttal is rendelkezik, hi-

szen elődeinktől, felmenőinktől megtanulhattuk a csuhézást, a 

batikolást, a szövést, a csipkeverést, a festészetet, a fafaragást, 

vagy éppen a vesszőfonást is. Éppen ezért külön öröm számomra, 

hogy egy helyen tudjuk ezeket a helyi értékeket bemutatni, ame-

lyeket természetesen helyi alkotók készítettek” – tette hozzá Bán-

hidi László. Továbbá ismertette, hogy az elmúlt hónapokban el-

kezdődött a régi tantermek felújítása. A munkából a civil szerve-

zetek is kivették a részüket, sőt Csákvári Ferenc helyi vállalkozó ki 

is festette a termeket. Most csak az alsó szinten lévő helyiségeket 

vonták be a kiállításba, de ha lesz rá módjuk, akkor az emeletet 

is megtöltik tartalommal. Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési  

képviselője beszédében elmondta, hogy először 2004-ben járt a 

tokodi templomban, amikor egy kon-

certen a lánya is fellépett. Ezért most új-

ból elhívta operaénekes lányát, Völner 

Esztert, hogy egy dalt énekeljen el. A 

képviselő kitért a járványhelyzetre is: el-

mondta, hogy az elmúlt más 

félévben nagyon nehéz időszakot él-

tünk át, de a magyar em 

berek munkájának, bátorságának kö-

szönhetően a pandémia  

alatt is működött az ország. A sikeres járványkezelésnek köszönhe-

tően pedig most zárt térben is szabadon ünnepelhetünk. 

A beszédek után Völner Eszter mutatta meg gyönyörű hangját, 

majd Aknai Benedek Csanád, helyi fiatal zongorista kápráztatta 

el a közönséget. 

A produkciók után Szóda Józsefné, a kiállítás kezdeményezője 

hálát mondott, ugyanis keresve sem találhattak volna jobb hely-

színt a megnyitónak. „Aranyunk, ezüstünk ugyan nem volt, de hi-

tünk, akaratunk és tettrekészségünk az igen. Összefogtunk mind-

annyian, és már ősz óta azon dolgozunk, hogy ezt a házat élővé 

tegyük.” – tette hozzá, majd bemutatta a kiállítás egyes elemet, 

ahol kétezer darabos mackógyűjteményen és sok száz babán ke-

resztül megjelenik például az 1942-es bányaszerencsétlenség, de 

az iskola története is. De például Korpási Bálint tokodi származású 

birkózó saját asztalt is kapott. 

Az ismertető után Kolbert Sándor, a Tokodi himnusz szerzője és a 

Kéknefelejcs Nótakör elénekelte a legbecsesebb helyi nótát, 

majd a jelenlévők átvonultak az öregiskolába és felfedezték a 

gyűjtemény egyes elemeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöveg és képek forrás: www.dorogimedence.hu 
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Köszönetnyilvánítás 

 
A járványhelyzet miatti zárlat ideje alatt megújult a Lukácsi 

Máté Művelődési ház (kantin) termének berendezése. Ezúton 

köszönjük a függönyök és berendezés megújításának támo-

gatását Czirkelbach Olga alpolgármester asszonynak, vala-

mint a felújítási és festési munkálatokat Nagy László helyi vál-

lalkozónak, aki társadalmi munkában végezte el a tevékeny-

séget. 

 

Tokod Piknik 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. július 24-25. napján került megrendezésre a Tokod Piknik, amely az idei 

évben a falunapi rendezvényt volt hivatott helyettesíteni. A színes programok 

megszervezését a Kistérségi együttműködés a Garam mentén és a Gerecse vi-

dékén elnevezésű projekt keretében elnyert pályázati forrásból biztosítottuk az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A projekt célja az 

egyébként is jó testvértelepülési kapcsolatok erősítése volt, továbbá a rendez-

vények minőségi szintjének javítása és fenntarthatóságának lehetővé tétele és 

a szervezéshez szükséges felszerelések, eszközök beszerzése. A szombati napon 

késő délután indultak a programok, ahol első körben a gyermekeknek próbál-

tunk kedvezni, Dudó bohóc műsorával, valamint Szinetár Dóra gyermekdal ösz-

szeállításával. Mindezek mellett folyamatosan üzemelt az ugrálóvár, jumping, 

lovaglás, retró fajékok gyűjteménye és a Tokodi Mesevár Óvoda dolgozóinak 

köszönhetően arcfestésre is lehetősége volt a kilátogató gyermekeknek. 18 óra-

kor következett a hivatalos megnyitó, ahol köszöntöttük a kedves megjelente-

ket országgyűlési képviselőnkkel dr. Völner Pál államtitkár Úrral és a Komárom-

Esztergom Megyei Önkormányzat képviseletében dr. Veres Zoltán megyei 

jegyző Úrral. A megnyitót jelenlétével megtisztelte még a felvidéki testvértele-

pülésünk Csata Község polgármestere Csákvári Marian Úr, az erdélyi testvérte-

lepülésünk Homoródalmás Község polgármestere Tikosi László Úr, a Vinum Ister 

Granum Regionis Borlovagrend nagymestere Polhammer László Úr, valamint te-

lepülésünk nyugállományú polgármesterei Soós József Úr, Pánczél Mihály Úr és 

Tóth Tivadar Úr. A megnyitót követően a helyi civil szervezetek műsorai követ-

keztek, elsőként a Kéknefelejcs Nótakör lépett a színpadra egy dalcsokorral Kol-

bert Sándor vezetésével, őket követte a Ceferino tánccsoport, majd az Ízisz 

Gyöngyszemei Hastánccsoport Kindáné Győri Márta vezetésével, valamint a 

Tokodi Csillagfény Mazsorett csoport Veres Cintia vezetésével. A helyi csopor-

tokat követően a rendezvényhelyszín átköltözött a futballpályára, ahol egy 

8x10 méteres nagyszínpad került felállításra a hozzá tartozó fény és hangtech-

nikával. Itt kezdetét vette a vegyes korosztályok zenei szórakoztatása. Fellépett 

a Speranta zenekar, akik korábban az X-Faktor tehetségkutató műsorban is fel-

bukkantak és további érdekesség még, hogy a banda klarinétosa, Babindák 

István a felvidéki testvértelepülésünk Csata Község szülöttje. A technikai beál-

lásoknak köszönhetően, még ha némi csúszással is, de kezdetét vette az est 

„nagy durranása” a TNT élő koncertje. Azt gondolom, mind hangzásban és lát-

ványban rendkívül profi 90 percnek lehettünk részesei, zenei ízléstől függetlenül. 

Meglepő volt, mennyien érkeztek a térségből és környező településekről is az 

esti programra. Másfél órával később már Rakonczai Imre „villanyos orgonáját” 

cipelték fel a színpadra, miközben ő a megfelelő hidratálás érdekében a Má-

guska Pincészet rozéfröccsét fogyasztotta a büfében. Ezt követően kezdetét 

vehette az egyszemélyes zongora szóló est. Azt gondolom megfelelően mérte 

fel Imre a helyi igényeket, éppen ezért a dallamosabb mulatós irányba vitte a 

buli további részét. Miután kellőképpen kitapostuk a futballpálya füvét, már az 

RHS DJ TEAM tulajdonosa Ábrahám Zoltán állt a lemezjátszók mögött és még 

egy utolsó EXTRA MENETRE invitálta a jelenlévőket, úgyhogy annak rendje és 

módja szerint betoltuk a zsetonokat és 03:00 óráig szórakoztunk. Vasárnap 18 

órától vette kezdetét az előző napi alapos testmozgás levezetése egy Piknik 

Mozi keretében, ahol a Bohém Rapszódia mozifilm került levetítésre. Örömmel 

konstatáltam, hogy közel 300 emberrel együtt élvezhettem a mozifilm, a tokodi 

levegő és a betonkemény focipálya által nyújtott kombó élményét. Szeretném 

megköszönni Csata község polgármesterének Csákvári Marián Úrnak a lehető-

séget, hogy partnerként részesei lehettünk ennek az INTERREGES pályázatnak. 

Köszönöm anyagi támogatóinknak önzetlen segítségét név szerint: Kienle-Spi-

ess Hungary Kft.-nek, Czirkelbach Ferencnek a Bridgework Kft. tulajdonosának, 

Hundzsa Lászlónak a Climatizer Plus Kft. tulajdonosának és a Gégol Kft.-nek. 

Köszönöm továbbá Takács Rita művelődésszervező kolléganőmnek, az Együtt 

Tokodért Egyesület elnökének Pap Norbert Úrnak és az RHS Dj Team tulajdono-

sának Ábrahám Zoltán Úrnak a rengeteg segítséget, amelyet az elmúlt időszak-

ban nyújtottak és akikkel csapatként dolgoztunk.  Hatalmas hálával és köszö-

nettel tartozom a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, az Együtt Toko-

dért Egyesület tagjainak és családjainak, Csákvári Lászlónak, Farszki Lászlónak, 

Farszki Tibornak és nejének Klári néninek, Takács Gyulának és Héjas Lajosnak, 

valamint Tokodi Mesevár Óvoda és a Tokod Nagyközség Önkormányzat dolgo-

zóinak. A sor zárásaként pedig ne feledkezzünk meg a Tokod SE tagjairól sem, 

akik rendelkezésre bocsátották számunkra a futballpályát, annak ellenére, 

hogy Berdó László és Berdó Zsolt rengeteget dolgozott rajta már az elmúlt idő-

szakban is, hiszen még nem megoldott a pálya locsolása, ezáltal sok gondot 

okoz a gyep megfelelő „életben” tartása és nyilván ez a rendezvény tovább 

rontotta a helyzetet. Köszönöm Robotka Bencének és a teljes egyesületnek a 

pozitív hozzáállását a rendezvényhez.  

Bánhidi László - polgármester 

Kormányzati támogatásban  

részesül a Tokod ÖTE 

 
Az egyesület sikeresen 

pályázott a Magyar Falu 

Program Falusi Civil Alap 

keretében! "Terepjáróval 

erdeink védelméért" cí-

men 5.000.000 Ft vissza 

nem térítendő támoga-

tást nyertek el. 

 

Tokodi Nyitott Pincék – köszönjük! 

 
2021. június 26-án két év szünet után 

újra megnyitották pincéiket a bo-

rosgazdák a Tokodi Pincevölgyben. 

A megújult rendezvényen ebben 

az évben 11 pincénél volt lehető-

ség megkóstolni a jobbnál-jobb he 

lyi és környékbeli borokat. A rendezvény helyszínére - 2021-ben 

először - városnéző kisvonattal szállítottuk ki a résztvevőket. A dél-

után folyamán a völgyet az Agyag Banda pincéről pincére járva 

harsogta be hangulatos térzenével, a központban pedig gyer-

mekjátékok várták a gyerekeket. A délután folyamán a borkós-

tolásé volt a főszerep, majd az esti órákban a hangsúly áthelye-

ződött a völgy központjába, ahol 2021-ben újra Lagzi Lajcsi szóra-

koztatta a résztvevőket. A fellépést követően pedig az RHS Dj 

Team szolgáltatta a talpalávalót a nagyszámú közönség részére. 

A Tokodi Nyitott Pincék 2021-ben az Együtt Tokodért Egyesület 

szervezésében valósult meg, Tokod Nagyközség Önkormányzata 

és a megújult Tokodi Borkultúra Egyesület közreműködésével. Kö-

szönjük az Együtt Tokodért Egyesület minden tagjának, Tokod 

Nagyközség Önkormányzatának és minden dolgozójának, a bo-

rosgazdáknak, Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, Tokod Pol-

gárőrségnek, Polgárőrség Tokodaltárónak, Sárisápi Polgárőr 

Egyesületnek, Annavölgyi Polgárőr Egyesületnek és minden szer-

vezésben közreműködőnek a munkáját. Köszönjük a szponzorok-

nak, hogy anyagilag, illetve fizikai munkával segítették az ese-

mény létrejöttét. Külön köszönet jár Kordik Szabolcs Ceremónia-

mesternek a konferálásért és a sok segítségért.  

Támogatóink: Olga Fa-Ker Kft., Tát Ablak Kft., Gabrielvas76 Kft., 

Beltéri Ajtó Stúdió Kft., Solvmix Bt., Hundzsa, Róbert HRD Bútor, Brite 

Kft., Fa-Ablakok Kft., Nagy Ákos, Horváth Bálint, Small Bike Service, 

Nagy Béla, Joci Gumiszervíz, György Pékség, Korpási József, Kor-

pási Kft., A-Bútordoki, Kordik Szabolcs, Fiber Tech Kft., Zéó Kft, To-

kod Nagyközség Önkormányzata, Lucart Kft., Minor Kft. 

Pap Norbert 

Főszervező 



 

  - 5 - Tokodi Kopogtató 
 

    Községünk életéből 
 

 

 
 

 

Egy pályázat története 
(avagy hogyan szerezzünk örömet a gyerekeknek?) 

 

Bombicz Judit meseíró vagyok, egyben az, aki az üveggyári településrészen 

található Erika Cukrászdát vezeti. Gondoltam, elmesélem, hogyan is jött létre 

a 2021-es Meseíró és Illusztráció Pályázat, amivel néhány gyerkőcnek örömet 

tudtunk szerezni. 

Talán ez év áprilisában volt, hogy először eszembe jutott ennek az egésznek az 

ötlete. Eleinte homályosan, csak gondolati szinten, távol a megvalósíthatóság-

tól. Tudom, milyen sok ügyes, okos, remek képességekkel megáldott gyermek 

él ebben az országban, akiknek a tehetsége soha nem tudna kifejlődni, kitel-

jesedni, mert sem lehetőséget nem adnak erre a felnőttek (akár a család, akár 

a tágabb környezet), sem pedig biztatást nem kapnak ahhoz, hogy elhihessék, 

bármi lehet belőlük felnőtt korukra, csak tenniük kell érte.  

Pedig a gyerekek fejlődésének felelőssége igenis a felnőtteket terheli. Elsősor-

ban a szülőket, nagyszülőket, családot, s csak ezután az óvodát, iskolát, bará-

tokat, ismerősöket. Ha egy gyereket nem segítenek abban, amit szeret, nem 

kapja meg azt a biztatást, amire szüksége van, egy idő után talán maga is 

elhiszi, hogy nem jó semmiben. Ettől pedig felnőtt korára lehet, hogy egy meg-

keseredett, boldogtalan emberré válik, hiszen talán nem azt csinálja, amit iga-

zán szeretettel, élvezettel tenne. Egy örömmel, szívesen elvégzett feladat min-

denkit boldoggá tud tenni, de ehhez gyermekkorban néha még segítség, un-

szolás is kell.  

Tehát a pályázati tervem első körben az volt, meghirdetem először a Meseíró 

Pályázatot, aminek első helyezettje lehetőséget nyerne arra, hogy bekerüljön 

az írása az év végén megjelenő új mesekönyvembe. Második körben jött volna 

az Illusztrációs Pályázat, ahol a nyertes meséhez beküldött rajzok közül szintén 

az első helyezett lett volna látható a mesekönyvben, a mese mellett. Ennyi. 

Nem gondoltam tovább, hiszen az anyagi lehetőségeim nagyon is végesek, a 

többi pályázónak maximum egy nyomtatható oklevélre futotta volna. Úgy 

éreztem azonban, ha már két gyermeknek segítek ezzel kicsit megnövelni az 

önbizalmát, máris megéri a dolog. Mivel azonban nem szerettem volna, ha 

bárki részrehajlással vádol, úgy döntöttem, én nem zsűrizem egyik pályamun-

kát sem, hanem felkérek néhány olyan embert, akik szakmailag is benne van-

nak ebben a körben, S ha elvállalják, akkor majd ők fogják eldönteni, kik lehet-

nek a nyertesek. Így történt, hogy beszéltem néhány kedves ismerőssel, Gibic-

sárné Szabó Noémivel, a NewLine Kiadó vezetőjével és tulajdonosával, Csete 

Dóra meseíróval, Törzsökné Steiner Györgyi meseíróval és Takács Rita könyv-

tárvezetővel, akik azonnal és szívesen vállalták a zsűri szerepét. 

Gondoltam, máris előrébb vagyunk egy kanyarral, de az idő rövidsége miatt 

mielőbb el kell indítani a folyamatot. Elmondtam Bánhidi László polgármester 

úrnak is, hogy mire készülök és ekkor jött számomra a meglepetés. Azonnal egy 

felajánlást kaptam, miszerint Tokod Nagyközség Önkormányzata is megaján-

dékozná azokat a gyerekeket, akik a két pályázaton dobogós helyezést érnek 

el. Őszintén mondom, nagyon boldog voltam ettől a kedvességtől és termé-

szetesen eszemben sem volt elutasítani. Ezután beindult a lavina. A kiadóm ve-

zetője, Gibicsárné Szabó Noémi a két második helyezettnek felajánlott Csodák 

könyve című mesekönyvemből egy-egy példányt. Csete Dóra saját meseköny-

véből ajánlott fel egy-egy példányt a két első helyezettnek. A könyv címe Lil-

len, a tünde, melynek társszerzője Kőszegi-Arbeiter Anita. Természetesen a két 

első helyezett, megjelenő mesekönyvem, a Mesevarázs egy-egy tiszteletpél-

dányát is megkapja tőlem, benne az alkotásukkal. Törzsökné Steiner Györgyi 

Tanyasi világ című könyvéből ajánlott fel egy-egy példányt a két harmadik he-

lyezettnek.  

Azt hiszem, ezek után velem madarat lehetett volna fogatni az örömtől, hiszen 

legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ennyire kinövi magát 

az a pályázat, amit én csak kicsiben, saját projektként mertem elképzelni. Nem 

számítottam rá, hogy akiket beavattam ebbe az egész elképzelésbe, teljes 

mellszélességgel mellém állnak, s ők is szívügyüknek tekintik a gyerekek meg-

ajándékozását, boldoggá tételét. Sajnos mindenki nem tudott nyerni, de min-

denkinek készítettem saját, névre szóló oklevelet, mindkét pályázathoz, amit a 

saját aláírásommal is hitelesítettem. Bizonyíték arra, hogy mindannyian meny-

nyire ügyesek voltak.  

A Meseíró Pályázatra tizenkét pályamű érkezett, egyik jobb, mint a másik. S 

nem csak a környékről, hanem az ország több pontjáról, sőt, még az országha-

táron kívülről is.  

Az Illusztrációs Pályázatra három rajz érkezett, amik szintén nagyon aranyosak 

voltak. Itt csak a dobogósok sorrendjét kellett megállapítani.  

Úgy érzem, abból a pici kis gondolatból elég nagy dolog született, amiért hálás 

vagyok mindenkinek, aki az ügy mellé állt és segített benne. 

Köszönöm Bánhidi László polgármester úrnak az önzetlen felajánlást, köszönöm 

Gibicsárné Szabó Noéminek, Csete Dórának, Törzsökné Steiner Györgyinek és 

Takács Ritának a zsűrizést, a felajánlott nyereményeket, s legfőképpen azt, 

hogy mindannyian jó ötletnek tartották ezt az összetett pályázatot, s minden-

ben a segítségemre voltak. Nem utolsó sorban pedig köszönöm azoknak a fel-

nőtteknek, akik felhívták a kicsik figyelmét erre a lehetőségre, a gyerekeknek 

pedig azt a lelkesedést, amivel belevágtak a megmérettetésbe. Mindenki 

nyertes volt, függetlenül attól, mit kapott cserébe. Mind a tizenkét mesét és az 

illusztrációkat is közzé fogom tenni a facebookon, a szerzői oldalamon, ahol 

bárki elolvashatja, megnézheti, véleményezheti majd.  

S ha minden jól megy, ha adottak lesznek a feltételek, ezt a pályázatot a jövő 

évben is megismételjük! Szívből gratulálok minden gyermeknek, aki részt vett a 

pályázaton! 

 

Bombicz Judit 

Facebook – Bombicz Judit Hivatalos Szerzői Oldala 

Email – vioworldsite@gmail.com 

 

 

Tisztelt Tokodiak,  

kedves testvérek! 
 

Ismerős a mondás: soha nem szégyen tanulni, de nem csak 

az iskolapadban tanulunk, hanem saját jó és kevésbé jó ta-

pasztalatainkból, és a környezetünktől is egy életen keresz-

tül. 

Most, amikor Szent István 

király ünnepére készülünk, 

ma is tanulhatunk állam-

alapítónktól és egyház-

szervező királyunktól. De 

érdemes arra is figyel-

nünk, hogy Szent István ki-

rály kitől tanulhatta a 

meggyőződéses keresz-

tény életet? 

Mindenekelőtt az édesapja, Géza fejedelem, ha nem is volt 

gyakorló keresztény ember, azért egyengette a leendő ki-

rály fia útját. Felismerte, hogy a Kárpát-medencében való 

megmaradásunk feltétele, a jó kapcsolat kialakítása a 

szomszédokkal, sőt a kereszténység felvétele. 

Ezért hívott misszionáriusokat, akik a keresztény hit megisme-

résében és felvételében segítettek. Továbbá Szent Gellért 

és Szent Adalbert mélyítették el Istvánban a krisztusi hitet. 

És természetesen azok a szentírási részek is, amelyeket Szt. 

István király főünnepén felolvasunk. 

Az ószövetségi olvasmány úgy fogalmazza meg az Isten 

akarata szerinti életet, mint az úton járást. Sokféle út van az 

életünkben, de csak egy vezet el a Jóistenhez, az igazi bol-

dogsághoz, ha Jézus szavait tettekre váltsuk, amint Szt. Ist-

ván király ünnepén minden évben olvassuk az evangélium-

ban. 

Az a bölcs ember mondja, Jézus, aki életét sziklára építi, 

vagyis nem csak meghallgatja, hanem tettekre is váltja a 

tanítást. 

A szívünk mélyén ott van a vágy a lelki megújulásra, aho-

gyan Pál apostol buzdít a szentleckében: „… ne éljetek 

úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket” 

Ef 4,17. Milyen hiúságokra gondol az apostol? Pl. valaki azt 

mondja, hogy nem vagyok elég okos vagy szép, pedig Is-

ten előtt mindenki végtelenül nagy érték. 

Soha nem volt könnyű Jézus tanítása mellett dönteni, mert 

a minket körülvevő világban minden fontosabbnak tűnik, 

mások szolgálatánál, pedig Jézus tanításának ez a lé-

nyege.  

Az életünk hasonlít az építkezéshez, az alap, hogy Jézustól 

elfogadjuk az újjászületés ajándékát, vagyis megkeresztel-

kedünk. A többi szentség már feladat is, hogy a megújulás 

és a remény útjára lépjünk és szeretetben éljünk. 

Szent István királyunk lerakta az alapokat, építsük tovább 

életünket, családunkat és hazánkat. Első magyar szent csa-

lád, István, Gizella és Imre könyörögjetek értünk! 

 

Tokod, 2021. augusztus 4.                                        Tisztelettel:  

Szőcs László plébános   
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Portré ecset nélkül 

MECHLER JÁNOS NYUGDÍJASRÓL 
 

2011-ben kezdtem el Tokodon 

élő, vagy itt dolgozó idős embe-

rekkel beszélgetni az életükről, 

céljaik valóra váltásáról, család-

jukról, vágyaikról… Négy éven 

keresztül a havonta megjelenő 

„Tokodi kopogtatóban” mindig 

volt egy életút.  

Összegyűjtve, fényképekkel ki-

bővítve kiadta az Önkormányzat 

(a könyvtárban még kapható). 

Férjem, majd a saját betegsé- 

gem miatt nem tudtam folytatni. Sajnálkoztam ezen, mert az 

olvasók úgy jeleztek vissza nekem, hogy szeretik olvasni és 

mindig várják a következőt. Jól esett 2020 elején arra a kér-

désre, hogy vállalom-e a folytatást – igent mondani. A be-

szélgetések és azok közzététele során azt tapasztaltam, 

hogy minden életútból lehet az ismeretszerzés mellett vala-

mit, valamiket tanulni, ha érdeklődve olvassuk. Azok iránt 

meg akikről szól, még a tiszteletünk és a szeretetünk is erő-

södik.  

Ez alkalommal a tokodi, de Bécsben élő Mechler Jánossal 

beszélgettem. 

- Milyen érzés volt János ezen a szép nyári délelőttön átlépni 

a magyar határt?  

Már régóta lehetőségem van erre, és sokszor meg is történt. 

Számomra ez minden alkalommal jó érzés volt és most is az.  

- Régen beszéltem már veled és örülök, hogy most megtehe-

tem. Kezdjük a legelején. Mikor és hol láttad meg a napvilá-

got? Járjuk be együtt az életutadat és menjünk vissza a 

múltba és haladjunk a ma felé. Tokodon születtem a Bercsé-

nyi utcai otthonunkban 1948-ban. Édesapám Mechler István 

Táton született 1916-ban. Heten voltak testvérek: Mária, Sebő, 

János, Gyuri, Mihály, Rézi  és apám. Táton éltek és földműve-

léssel foglalkoztak. Nagyapám Mechler György is ott született, 

ő is a földjét művelte. Felesége Ecker Klára is táti volt. A 

Mechlerek, mint számos társuk németek, ahogy ők mondják 

svábok, és a Duna melletti új Ulmban ültek hajóra őseik s Né-

metországból történő szervezett betelepítések időszakában a 

18. században. 1946-ban nagyapáméktól sváb származásuk 

miatt elvették földjüket, a megélhetési forrásukat. A tokodi Fa-

telítőn tudott elhelyezkedni, ott lett portás. Hugó Mechler a 

családfa elkészítéséhez a Mechlerek származását kutatta és 

azt, hogy hol élnek ma. 9 országból Ulmba (Németország) ta-

lálkozóra hívta a Mechler családnevűeket. Ott voltam én is. 

Nagyon sokan voltunk együtt és sok hasonlóságot fedeztem 

fel az arcokon, és azt is, hogy egyikük sem volt szegény.  

- Tokodon is éltek Ecker családnevűek a régmúltban, és még 

ma is élnek.  

Tudomásom szerint a Tokodra került első sváb Ecker Ignác 

nevű volt.  

- Édesapád hogy került Tokodra, hogy alakult az itteni élete, 

és benne a te utad?  

Gyermekek voltak. A keresztszülők segítettek, elláttak ben-

nünket.  Apánk újra nősült a hajadon Süveges Pannival, ebből 

a házasságból született Mechler István aki korán elkerült To-

kodról, már meghalt. Édesanyja is elhunyt és házasságot kö-

tött az ugyancsak özvegy 1919-es születésű Kolbert Franciská-

val, akinek volt egy kislánya Klára (ma György Istvánné), majd 

megszülettem én és József öcsém. Sajnos 1952-ben édes-

anyám meghalt. Mindössze 4 éves voltam, testvéreim is még 

nagyon kedves kislányuk Ancsa (Anna). Így lettünk mi négyen 

jó testvérek. Sajnálatos, hogy József és Anna is meghalt. 

Apánk egész életében bányász volt. Az Erzsébet aknai és az 

Ebszőnyi bányában dolgozott vájárként.  3 éven át tartó be-

tegsége következtében 1987-ben meghalt. Végtelen jó hu-

morú és jókedvű édesapa volt.   

 

- Ez volt a múlt, most közeledjünk a mához, a gyermekkorod-

ban és az utána történtekhez!  

Kisgyermekként Adél óvónénihez jártam óvodába. Őrá és a 

dajkánkra Soós Irénre emlékszem. 1955-ben kezdtem az első 

osztályt. Szívesen és hálával gondolok tanítóimra, köztük Toma 

Annára, Csóka Irénre, akik megtanítottak írni, olvasni, számolni. 

Szerettem tanulni, a történelem volt a kedvenc tantárgyam.  

Felsős tanáraim közül most Szóda József, Kovács Géza, Lelkes 

Ottóné, meg Seres Sanyi bácsi jut eszembe, no meg Sanyi bá-

csi felesége Bori néni, aki sok lakodalomban sütötte, főzte a sok 

finomságot. De kedves emlékeim vannak Farkas Attila ás Bár-

dos Ferenc atyákról, akik a hittan órákon az ezeréves magyar 

kereszténység történetét tanították nekünk. Keresztény római 

katolikus családban nevelkedtem, vallásomat gyakorlom ma 

is. A tanulás mellett szüleim is adtak munkát nekem, sokszor 

vágtam gyújtóst, őriztem libákat, szenet hordtam be. Otthon 

szabadidőmben rosszalkodni is szerettem, de a foci volt a ked-

vencem. Iskolatársaim közül sokukra emlékszem, hely hiányá-

ban most néhányukat említem Bocskai Pistát, Molnár Marit, Já-

szai Józsit, Hász Verát és Tarcsai Lászlót. 1963-ban fejeztem be 

az általánost és azt követően Esztergomban, az Ipariskolában 

szobafestő-mázoló szakmát szereztem. A gyakorlatot Tokodon 

Marton Boldizsár festőnél sajátítottam el. Megszerettem a festő 

szakmát annyira, hogy azzal kerestem a kenyeremet, és még 

most is, 8 évvel a nyugdíj után is működik a cégem. 

- Abban az időszakban a férfiaknak kötelező volt sorkatonai 

szolgálatukat letölteni. Bizonyára téged is behívtak e célból a 

Honvédséghez.  

Igen. 2 évig voltam katona Tatán. Nagyon kellemes emlékeim 

vannak arról az időről. Amikor bevonultam tokodi ismerőseim 

már ott voltak: Pánczél Ervin, Grósz Lajos, Márkus Ferenc, Erdősi 

János. Életemben az igazi nagy segítséget a katonaságon be-

lül, a Tokodról származott százados rendfokozatú Faragó Tibi 

bácsitól kaptam. Leszerelésem után az Esztergomi Városi Ta-

nács alkalmazott a szakmámban.   

- Annak idején János úgy hallottam, hogy elmentél Bécsbe és 

nem jöttél haza, több év után is csak látogatóba. Miért? Így 

volt. 1955-56-ban sok magyar fiatal elhagyta az országot, kül-

földre távozott. Tokodról is elment Lukács Karcsi (vissza is jött), 

Lukács Feri, Csákvári Jani, Süveges Máté, Csősz Papp Matyi. 

Amikor több év után hazajöttek és láttam, hogy mire vitték kint, 

és mennyivel jobban élnek ott, mint idehaza, akkor elhatároz-

tam, ha lehetőség lesz rá én is vállalom ezt a távollétet. Lett is 

1971-ben. Egy szervezett Ibusz utazással elmentem Bécsbe szil-

veszterezni, és ott maradtam. Családom nem tudott erről, csak 

Marton Boldi bácsi. Nagyon nehéz volt akkor útlevelet kapni, 

de összeköttetés útján sikerült.  

- Mihez kezdtél Bécsben ismeretlenül, szállodába mentél, 

vagy hol laktál, étkeztél?   

3 hónapig menekült lágerben laktam, ahol amit a szemem-

szám kívánt étel-ital ott volt. Azután menekült révén Bécs leg-

nagyobb festő cégénél alkalmaztak a szakmámban. Munká-

mat jól végeztem és megfizették. Nagyon szerettem utazni és 

tettem is. Földünk sok szép helyét, számos országát ismertem 

meg. Finnországtól Dél-Afrikáig, Moszkvától Vencuverig. Jár-

tam Venezuelában, és ott Caracasban mostohaanyám test-

vérével találkoztam. A Karib és a Polinéz szigeteken barátaim-

mal vitorláztam, jártam Bora Borán és más szigeteken is. Het-

venszer repültem át az óceánt. Utazásaim során az életnek na-

gyon szép oldalát ismertem meg. Magyarországon is több he-

lyen jártam. Szívesen jövök haza szülőfalumba is, és értékelem, 

hogy szívesen látott vendég vagyok. De Ausztriában is sok szé-

pet és érdekességet láttam. Például Tirolban egy temetőben 

az egyik fejfán azt olvastam, hogy: „Itt nyugszik Róth Paul, egy 

hősi halott. Meghalt mert mindig a Schmidt kocsmáros borából 

ivott.”  

- Hogy állsz a társkapcsolattal?  

1977-ben nősültem meg először. Egy magyar származású bécsi 

nőt vettem el, de 1982-ben békésen elváltunk. 1989-ben Bécs 

egyik belvárosi éttermében történt megismerkedésünk után 

házasságot kötöttem a monoki származású bécsi magyar nő-

vel, Sipos Ilonával. 
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     Községünk életéből 
 

Feleségem Ausztria egyik leggazdagabb családjánál ház-

tartási alkalmazott, akikkel a világ különböző helyeire utaz-

hat. természetesen voltak közös utazásaink is. Tokodon épí-

tettem egy pincét lakással együtt. Ide jövünk haza. A felesé-

gem nagyon szeret itt lenni, no meg én is. Bécsben saját há-

zunk az otthonunk.   

- Hogy vélekedsz a mostani Magyarországról?  

Nagyon örülök a mai szociális és gazdasági helyzetnek. Lá-

tom a fiatalságnak nyújtott jövőt, és tudom nagyon jól, hogy 

aki becsületes munkával itt el tudja érni, amit én annak ide-

jén otthon nem láttam. A jólét alapja a munka. Örülök annak 

is, hogy a mai fiataloknak meg van adva a lehetőség a kü-

lönböző iskolákban történő tanuláshoz, és a tanultakkal a vi-

lágban is meg tudnak élni. A legutóbbi németországi uta-

mon haladva büszkén mutattam az osztrák barátomnak, 

hogy előttünk Farkas Transz kamion halad. Törökországban 

meg a török tv-ben azt láttam, hogy Korpási Bálint bajnok-

ságot nyert.   

- Mi a véleményed a mai világról?  

Nem vagyok híve a monopol magáncégeknek, mert szerin-

tem ők okozzák a legtöbb munkanélküliséget, amellyel tönk-

reteszik az idáig felépített szociális biztonságot. Nem fizetnek 

adót, vagy nagyon keveset, azt sem abban az országban, 

ahol megkeresik a nehéz milliárdokat. Egyáltalán nem, vagy 

csak nagyon keveset törődnek az egészségügyi szolgáltatá-

sokkal. Nem tudni hova kerül a hatalmas haszon, amit elér-

nek. Az iskolarendszer pedig leginkább a nép elbutítására, 

nem pedig továbbfejlesztésére létesül, értem alatta az írást, 

olvasást, számolást.  

- Tervezel-e végleges hazatérést?  

Nem. Akkor sem, ha nehéz lesz az élet súlya, és az egészsé-

gem nem lesz a régi.   

- Amíg 10 évig nem jöhettél haza volt-e honvágyad?  

Nem volt.  

- Milyen állampolgár vagy?  

Kettős magyar és osztrák.  

- Milyen nyelven gondolkozol és álmodsz?  

Magyarul és németül vegyesen.  

- Elérted a célodat, ha igen a jövőre nézve mit tűznél magad 

elé, vágyol-e még valami után?  

A célomat elértem. Több mindent tűztem célul köztük épít-

kezést, utazást. Arra vágyom, hogy az említett célokat telje-

síteni tudjam. Utalni szeretnék még arra, hogy azokban a na-

gyon szegény időkben sokan kerültek más településekről To-

kodra. Köztük például Nagy Bandi bácsi, aki a Fatelítőn dol-

gozott, Nagy János pedig a Tsz-ben és mindannyian jó pol-

gárai lettek a községnek.  

- Mikor érzed magad boldognak? Boldog-e a házasságo-

tok?  

A boldogság relatív dolog, de amióta a földön vagyok, min-

dig elégedett és boldog voltam és vagyok. Feleségemmel is 

boldog házasságban élünk.  

- Köszönöm a beszélgetést János. Az utad és közös utatok 

boldog folytatását kívánva Marie Feescke versét idézve kö-

szönök el:  

 

„Gondolod kerül életed útjába egyetlen zárókő is hiába? 

 Lehet otromba, kicsike, hidd el, ahol van ott kell lennie. 

 De nem azért, hogy visszatartson téged, lohassza kedved, 

merészséged. 

Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te állj meg mellette. 

 Ott kérdezd meg: milyen üzenetet küld ezzel 

az akadállyal neked! 

S ha lelked Istennel találkozott, 

utadba minden kő áldást hozott.” 

 

 

 

Tokod, 2021 július    Soós Rezsőné 

Sportpálya 
 

Palincsár Martin: Szeretnék még továbblépni 
 

Palincsár Martin tokodi szárma-

zású NBI-es focista álmokról, az 

MTK-ról, a magyar válogatottról 

és még sok másról. Ez a Sportpá-

lya című interjú-sorozatom máso-

dik része, Tokod egy újabb ered-

ményes sportolójával.  

2003-ban kezdtél el focizni. Mi-

lyen érzés, hogy sikerült felküzde-

ned magad az utánpótlásból az 

NBI-be?  

Nagyon jó érzés, hiszen ezért kezdtem el futballozni – azért, hogy sikereket 

érjek el és minél feljebb törjek-. Nyilván szeretném azt, hogyha még to-

vább tudnék jutni, esetleg külföldre. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült 

idáig eljutnom és szeretnék még továbblépni.  

Melyik az a külföldi csapat, ahol a legjobban el tudnád magad képzelni 

álom szintjén –egyelőre-? 

Hát, most nem a kedvenc csapatomat mondom, mert az az angol ligából 

nem illene hozzám. Én úgy gondolom, hogy a spanyol liga feküdne ne-

kem és a Real Madridhoz mennék szívesen. 

Nagy a kontraszt egyébként az NBI és a korábbiak között? 

Igen, elég sok különbség van már az NBI és az NB2 között is, nemhogy az 

NBIII-hoz és az utánpótláshoz képest. A felnőtt futball teljesen más. Fiziká-

lisabb és sokkal inkább hasonlít az élsportra, míg az utánpótláson belüli 

foci inkább a játék szeretetéről szól.  

Az MTK 2020-ban bekerült ismét az NBI-be. Te nagyjából ezzel a folya-

mattal egy időben kezdtél újra náluk játszani. Felívelő pályára került a 

csapat szerinted? 

Igen, úgy gondolom, hogy az NBII-es egy jó szezon volt. Megmutattuk, 

hogy fiatalokkal is fel lehet jutni az NBI-be. És itt is ugyanezt próbáljuk csi-

nálni, a fiatalokkal helyt állni.  

Gyakori felvetés, hogy vajon a magyar utánpótlás felveheti-e a küzdel-

met a légiósokkal. Ez szerinted lehetséges hosszú távon? 

Én úgy gondolom, hogy igen.  A mi esetünkből is látszik. Elég jól helyt áll-

tunk ebben az idényben. Hetedik helyezettek lettünk, de nagyon sokáig 

ott voltunk a dobogó közelében és nálunk a csapat fele-háromnegyede 

magyarokból áll.  

Hogy értékeled saját magad kapcsán az NBI-es utóbbi szezonodat?  

Az NBI-es szezonom kicsit gyengébbre sikerült, mint az NBII-es. Nem játszot-

tam annyit, amennyit szerettem volna. Viszont úgy érzem, hogy a végére 

sikerült felvennem a ritmust. Remélem, hogy a következő szezonban már 

több lehetőséghez jutok.  

Mi ad neked motivációt a pályán?  

Maga a játék szeretete. Szeretném legyőzni az ellenfelet. Szeretnék jobb 

lenni mindenkinél. Igazából ezek.  

Mindig focista akartál lenni?  

Igen, más nem is volt a fejemben. Amióta kicsi koromban elvittek a szü-

leim, azóta csak a foci jár a fejemben.  

Az U21-es válogatotti pályafutásodat hogy értékeled utólag?  

Ugye, a legeslegelején, mikor elkezdődött a selejtezői sorozat, akkor én 

még nem voltam behívva. Aztán az NBII-es szezonom jól sikerült és onnan-

tól folyamatosan behívott a szövetségi edző és szerencsére sikerült olyan 

teljesítményt nyújtanom ott, hogy stabil kezdő legyek és a felkészülési 

meccseken nagyon jól is ment nekem a játék. Sajnos az EB az más tészta. 

Ott már komolyabb ellenfelekkel találkoztunk és ott nem jött ki annyira a 

lépés számunkra.  

Mit gondolsz az U21-es válogatottnak a jövőben is ugyanolyan nehéz 

dolga lesz a külföldiekkel vagy van esély arra, hogy valamivel jobb lesz 

a teljesítményük?   

Én szerintem mindenképpen van esély, egyre több. Egyre jobb körülmé-

nyek vannak az akadémiákon, úgyhogy úgy gondolom, hogy a jövőben 

több esélyünk lesz.  

Focistaként mi a véleményed a magyar válogatott idei EB-szerepléséről? 

Egészen elképesztő, amit nyújtottak. Én megmondom őszintén, nagyon 

meg is lepődtem és nem csak az eredményeken, mert rengeteg olyan 

meccs van, aminél szerencsével ki lehet húzni vagy el lehet érni jó ered-

ményt. Én úgy látom, hogy játékban is nagyon sokat fejlődött a csapat. 

Stabil védekezést és abból nagyon szép kontrákat nyújtottak. Nagyon jól 

meglepték az ellenfeleiket. 

Szerinted a franciák, a portugálok vagy a németek ellen játszott legjob-

ban a magyar válogatott? 

Szerintem a németek ellen játszottak a legjobban.  

Lesz helye Tokodnak az életedben a jövőben is? 

Természetesen, hiszen ott laknak a szüleim, nagyszüleim és rengeteg ba-

rátom van Tokodon, úgyhogy mindenképpen részese lesz az életemnek 

Tokod.  

Oláh Szabolcs 
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Anyakönyvi hírek 
 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTEIT: 

 

Robotka László   

Theil Nimród Mihály 

Bereczki Emese   

Vig Hanna Rozália 

Tarcsai Mira   

Krepcsik Vincent Pál 

Kui Zente    

Tölgyes Fanni 
 

Gratulálunk a szülőknek! 
 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Pintér Ernő János    71 éves 

- Nardalotti Ivánné (Gyüre Juliánna)   75 éves 

- Horváth Jánosné (Molnár Margit)   65 éves 

- Hollander István Gyula    82 éves 

- Molnár Miklós     82 éves 

- Takács János     68 éves 

- Vékony Józsefné (Horváth-Kalmár Mária Juliánna) 83 éves 

- Bokor Györgyné (Fazekas Zsuzsanna)  71 éves 

- Schubert Gyuláné (Greksa Ilona Éva)  72 éves 

Foci 2021 őszi forduló sorsolása 

Miserend változás 
 

A vasárnapi szentmise augusztus 1-től 9 órakor kezdődik. A 

köznapi misék időpontja nem változik. 

Értékek és Gyűjtemények háza 

nyitvatartás (Öreg iskola): 
 

Szombat: 9:00-11:00           14:00-18:00 

Vasárnap: 9:00-11:00           14:00-18:00 

 

Szerda: csoportoknak, csak előre egyeztetett időpontban. 

(06/30/3461512) 

Szeretettel várnak mindenkit a tárlatvezetők. 

Lecsófőző és horgászverseny! 
 

A Tokod-Ebszőnybányai Környezetvédő Horgászegyesület Le-

csófőző és Horgász versenyt rendez 

100 éves a Dorogi OMBKE Dorogi Helyi Szervezet tiszteletére 

Augusztus 28-án szombaton az ebszőnybányai tónál 

Nevezés: 6:00-6:30-ig (2 fő horgász) 

Horgász verseny 7:00-12:00 (Mérlegelés 10:00 és 12:00) 

Lecsófőző verseny 8:00-11:30-ig 4 fős csapatokban 

Eredményhirdetés 12:30-kor 

Csapatonként max. 4 db horgászbot használható, botonként 1 

db horoggal. Az értékelésbe minden hal beleszámít. 

A főzőversenyre paprikát, paradicsomot, hagymát 2 kg-ig biz-

tosítunk, a többi hozzávalóról és eszközökről  

gondoskodni szükséges. 

Szeretettel várjuk a horgászokat, szurkolókat, családot és bará-

tokat, a végén minden résztvevőt horgász lecsóval vendége-

lünk meg. 
 


