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Önkormányzati hírek 
 

 

 

 
Polgármesteri eseménynapló 

 

December 16. Heer Mitter Barbara ügyvezető asszony meghívá-

sának eleget téve bejáráson vehettünk részt jegyző Úrral a Mitter 

és Társa Ebszőnybányán található üzemében.  A látogatás során 

betekintést nyerhettünk a gazdasági társaság tevékenységébe, 

a szervezet felépítésébe. Köszönjük a meghívást Heer Mitter Bar-

bara ügyvezető Asszonynak és Mitter Gábor ügyvezető Úrnak. 

December 19. 16 órá-

tól Falukarácsonyi ün-

nepségen vettem 

részt a Népművészeti 

Alkotóház udvarán, 

ahol a Tokodi 

Hegyeskő Általános Is-

kola tanulói ünnepi 

műsorát nézhettük 

meg, melyet a Tokodi 

Kéknefelejcs Nótakör 

közös karácsonyi 

éneklésével zártunk.  

Ezt követően a Tokodi Gazdakör és Faluközösségi Egyesület tag-

jai szolgálták fel a forralt bort, forró teát, kalácsot, illetve frissen 

sült pogácsát, melyet ezúton is köszönünk György Istvánnak, a 

György Pékség tulajdonosának. Külön köszönjük Szabó Renátá-

nak a Falukarácsonyra készített adventi koszorút. 

December 29. Annavölgy Községgel közös téli túrán vettem részt, 

ahol több mint 350 résztvevővel abszolváltuk a távot a rossz idő 

ellenére. Külön öröm volt számomra, hogy Dorog Város alpolgár-

mestere, Dankó Kristóf Úr közbenjárásának köszönhetően a 

Reimann Bányászattörténeti Miniverzumban volt a túra célállo-

mása, ahol mindenki megtekinthette a kiállítást. Köszönjük a le-

hetőséget! 

Január 11. A Giro D’Italia kerékpáros körverseny kapcsán szemé-

lyes megbeszélést tartottunk önkormányzatunk épületében, 

ahova meghívást kapott még Nagysáp Község, valamint Tát Vá-

ros képviselője. Ádám Diána – marketing & kommunikáció felelős 

röviden ismertette a kerékpáros verseny legfontosabb tudniva-

lóit, valamint felhívta figyelmünket a szurkolói aktivitásra és tele-

pülés díszítésére vonatkozó „versenyre”, mellyel a legkreatívabb 

települések másfélmillió forinttal gazdagodhatnak.  

Január 18. A Dorogi Atlétikai Klub sportmenedzserével, Korpási 

Bálinttal és a birkózó szakosztály vezetőjével, Struhács György Úr-

ral egyeztettünk a tokodi birkózás újraindításáról, valamint az 

egyéb sportok bevezetésének lehetőségéről. (labda- és küzdő 

sportok). Szeretnénk a jövőben több választási lehetőséget bizto-

sítani a sport területén a községünkben élő fiatalok számára. 

Január 20. Piliscsévre utaztam, ahol a „Polgármesterek a Falukért 

Egyesület” soron következő ülésén vettem részt a térség polgár-

mestereivel.  

Január 26. Településünk főépítészével, Dankó Kristóf Úrral 

Ebszőnybányán és a Pincevölgyben bejáráson vettem részt, ahol 

fejlesztéseink előkészítéséről egyeztettünk. 

Január 27. A Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület kibővített 

elnökségi ülésén vettem részt Esztergomban. Ezt követte a megye 

3 meghatározó turisztikai szervezete (Dunamente és Térsége Tu-

rizmus Egyesület, Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, Esztergom 

Turisztikai Nonprofit Kft.) által szervezett Megyei Turizmus Vacsora 

rendezvény. Az esemény keretein belül hagyományteremtő 

szándékkal közös beszélgetésen vehettünk részt megyénk telepü-

lésvezetőivel és turisztikai szereplőivel. 
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Tisztelt tokodi lakosok! 
 
Az idősek nappali ellátása a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó 

Szolgálat telephelyeként működik és nyújtja a szociális szolgáltatást 

Tokodon. Szolgáltatásaink: idősek klubja, szociális   étkeztetés és 

házi segítségnyújtás.  

A klubba továbbra is várjuk azokat az egyedülálló nyugdíjasokat, 

akik társaságra és programokra vágynak. Várjuk azokat a nyugdí-

jasokat is, akik párjukkal élnek, és szeretnék a napjaikat nagyobb 

társaságban eltölteni. Ezen kívül várjuk azokat a személyeket is, akik 

napjaikat tartalmasan szeretnék eltölteni kortársaik között és szere-

tik a közösségi együttlétet.  

Ízelítő a klub programjából: 

Filmnézés, kártyacsaták, társasjáték, sakk parti, szalonnasütés, bog-

rácsozás, kapcsolattartás a szomszéd település klubtagjaival, heti 

kímélő torna… Lehetőségeinkhez mérten kirándulásokat szerve-

zünk. Segítséget nyújtunk klub tagjaink hivatalos ügyeinek intézésé-

ben, fürdés, mosás, orvosukkal való kapcsolattartásban, gyógysze-

rek felíratásában, kiváltásában egyéb ügyeik intézésében. 

Étkezési lehetőséget (ebédet) biztosítunk a klubtagoknak, illetve 

azoknak a szociálisan rászorult személyeknek is, akik az ebédet élet-

koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt önmaguk szá-

mára nem képesek biztosítani.  

Forduljanak hozzánk bizalommal személyesen Tokod, Deák Ferenc 

u. 8. sz. alatti klubhelységben, vagy telefonon  

Szívósné Resszer Márta telephelyvezető  

(06 30 833 51 16) számon. 

 

Nyitvatartás: 

Hétfőtől-Csütörtökig: 7,40-16h-ig 

Pénteken: 7,40-14h-ig 

Szeretettel várjuk Önöket! 

 

 Ujbányi Tiborné                                         Szívósné Resszer Márta 

intézményvezető                                            telephelyvezető         

 

Terembérlési információ 
 
- Lukácsi Máté Művelődési Ház 

   - Felügyelet: Takács Rita – 0630 346 1512 

   - Helyi civil szervezetek és intézmények, belépődíjas rendezvény 

esetén: 2.500 Ft / óra 

   - Minden más, előző pontba nem tartozó igénylő esetén:  

4.000 Ft / óra 

   - Lakodalom és bál céljára: 80.000 Ft / alkalom 

   - Helyi civil szervezetek által szervezett bál: 25.000 Ft / alkalom 

   - Konferencia: 75.000 Ft / alkalom 

   - Helyi civil szervezetek által szervezett szakkör, próba: ingyen 

- Liszt Ferenc Művelődési Ház 

   - Felügyelet: Takács Rita – 0630 346 1512 

   - Helyi civil szervezetek és intézmények, belépődíjas rendezvény 

esetén: 2.500 Ft / óra 

   - Minden más, előző pontba nem tartozó igénylő esetén:  

4.000 Ft / óra 

   - Lakodalom és bál céljára: 100.000 Ft / alkalom 

   - Helyi civil szervezetek által szervezett bál: 25.000 Ft / alkalom 

   - Konferencia: 75.000 Ft / alkalom 

   - Klubhelyiség, aula: 1.000 Ft / óra 

   - Helyi civil szervezetek által szervezett szakkör, próba: ingyen 

- Sportcsarnok: 

   - Felügyelet: Takács Jánosné – 0630 400 5382 

   - Egyéni és kiscsoportos foglalkozások: 7.500 Ft / óra 

   - Helyi székhelyű sportegyesület: ingyen 

   - Rendezvények: 60.000 Ft / alkalom; 4 óra vagy annál kevesebb 

időtartamnál: 28.000 Ft / alkalom 

- Alkotóház: 

   - Felügyelet: Ollé Istvánné – 0630 572 2475 

   - Helyi civil szervezetek és intézmények, belépődíjas rendezvény 

esetén: 1.000 Ft / óra 

   - Minden más, az előző pontba nem tartozó igénylő esetén: 

5.000 Ft / óra 

   - Lakodalom vagy osztálytalálkozó: 40.000 Ft / alkalom 

   - Helyiek által szervezett osztálytalálkozó: 20.000 Ft / alkalom 

   - Turistaszállás: 3.500 Ft / fő / éjszaka 

   - Helyiek által szervezett szakkör, próba: ingyen 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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 Újra adventi vásárokat tartottunk 

Tokodon és Üveggyárban 

Az átoltottság növe-

kedésével és a jár-

ványveszély fokoza-

tos csökkenésével 

az aktuális szabályo-

zások lehetővé tet-

ték, hogy újra meg-

rendezzük a sza-

badtéri adventi vá-

sárokat a faluban a 

községháza előtt, il-

letve Üveggyárban  

a művelődési ház előtti téren. Az alkalom lehetőséget adott kü-

lönböző karácsonyi dekorációs és kézműves termékek megte 

kintésére és vásárlá-

sára, továbbá forró 

tea, forralt bor és 

kürtőskalács, vala-

mint Gyermelyi lán-

gos fogyasztására is. 

Bízunk abban, hogy 

a soron következő 

években a megszo-

kott módon tarthat-

juk meg ezeket az 

eseményeket a ka- 

rácsonyi készülődés ideje alatt, így építve a közösséget és át-

élve a karácsonyi hangulatot. 

„Telekom” színű hivatal 
 

Május 6-án Magyarországról in-

dul a világ egyik legrangosabb 

kerékpáros körversenye a Giro 

d’Italia. A verseny egyik szimbó-

luma, hogy 100 nappal a Nagy 

Rajt előtt rózsaszínbe borulnak az 

útvonal menti települések épüle-

tei. A Rózsaszín fények éjszakájá 

hoz csatlakozva január 26-án 

18:00-kor ünnepi fényekben tün 

dökölt a Polgármesteri Hivatal Tokodon. 

Készülj velünk a Nagy Rajtra, és éljük át együtt a Giro élményt! 

Május 6-án pénteken valam-

ennyien ott leszünk a pincéki el-

ágazásnál a Bajnai út mellett, 

hogy együtt szurkolhassunk a 

versenyzőknek, és látványo-

sabbnál látványosabb eszkö-

zökkel képviseljük Tokod tele-

pülést az élő közvetítésen!  

 

Tartsatok velünk! 

 

Törökországból érkezett a  

téli túrára 

Sercan Sarikayali volt 2021-ben a legmesszebbről érkezett tú-

rázó az Annavölgyi Téli Túrán, akit ebből az alkalomból 1 üveg 

pezsgővel jutalmaztak a szervezők. Megkerestük a résztvevőt, 

aki néhány gondolatot megosztott velünk a Magyarországra 

utazásával és a túrán való részvételével kapcsolatosan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontosan honnan származik, hol él? 

Eredetileg Törökországból származom, Isztambulban szület-

tem és éltem 24 éves koromig. Még mindig nagyon szoros a 

kapcsolatom a várossal és az országgal. A szüleim és az egész 

rokonságom ott él, ezért évente többször is hazalátogatok. 

Jelenleg Svájcban élek, Bernben. 

Milyen kapcsolatban van a térséggel, gyakran jár-e erre? 

A feleségem kesztölci és ezért kerültem kapcsolatba a térség-

gel. Én évente körülbelül kétszer járok a környéken. 

Honnan hallott a téli túráról? 

Az apósom ajánlotta, mert úgy gondolta, hogy tetszene ne-

kem és amúgy is jól esne egy kis mozgás a karácsonyi eszem-

iszom után.  

Hogyan érezte magát a túrán? 

Nagyon jól éreztem magam, a hangulat is nagyon családias 

volt. Kicsit sajnálom, hogy csak annyit mondtam, mikor átvet-

tem a pezsgőt, hogy 'Köszönöm'. Nagyon izgultam. Tanulok 

magyarul és jó lett volna pár jó szót mondani.   

Van-e esetleg ötlete, mivel lehetne akár az eseményt, akár a 

szervezést fejleszteni? 

A tradíció nagyon jó, megmutatja, hogy a bányászok mit él-

tek át nap mint nap. Tetszett az esemény emberközelisége, a 

zsíros kenyér és a forraltbor. Mindenki nagyon kedves volt. 

Nem változtatnék semmin.   

Várható-e, hogy máskor is a környékre látogat, és esetleg 

részt vesz a közösségi eseményeken? 

Mindenképp. Idén megint jövök :) 

 

Újra részt vettünk az Annavölgyi 

falusi disznótoron 
 

2022. január 29-én került 

megrendezésre 2 év után 

újra az Annavölgyi Falusi 

disznótor, ahová a korábbi 

évekhez hasonlóan újra de-

legált csapatot települé-

sünk. A nap folyamán a  

tokodi csapat 2 féldisznót dolgozott fel a látogatók előtt, 

majd valamennyi sült hús, káposzta, hagymás vér és forralt 

bor elkelt, amely mutatja azt, hogy a rendezvény résztvevői 

nek létszáma nem torpant meg, hanem ismét hozta a ko-

rábbi években megszokott szintet, ehhez persze a jó idő is 

hozzájárult. Tokodról kisbuszokkal szállítottuk a résztvevőket. 

Bízunk abban, hogy jövőre hasonló kondíciókkal tudjuk foly-

tatni a rendezvényt.  
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Sportpálya 

 

Bazsó Adolf: Szerepel a terveink között a  

tokodi birkózás újraindítása 
 

Újra kellene indítani a 

birkózóedzéseket Toko-

don? Mennyivel nehe-

zebb idősebb ellenfe-

lekkel versenyezni? Mi-

lyen céljai vannak? 

Sportpálya rovatunk 

újabb interjúja Bazsó 

Adolf Junior EB harma-

dik helyezett birkózóval 

készült.  

Hogy kerültél kapcsolatba a birkózással? 

Négyéves koromban kerültem először kapcsolatba a sportolással. Kempó-

val kezdtem. Ott nagyon kicsi voltam a többiekhez képest, így azt ott kel-

lett hagynom. Ezután ötévesen kerültem a birkózószőnyegre, ahol igazá-

ból ottragadtam.  

Mit tartasz az eddigi legnagyobb eredményednek?  

A legnagyobb eredményemnek a 2019-es kadet világbajnokságot tar-

tom, mivel ott a két évvel idősebbek között indultam szülői engedéllyel. 

Senki nem számított az én eredményemre, mégis sikerült harmadik helye-

zéssel zárnom. 

A tavalyi éved is elég sikeres volt. Megnyerted rögtön életed első junior 

versenyét, majd nehézsúlyban bronzérmet szereztél a junior Európa-baj-

nokságon. Ezeken a versenyeken is nálad nagyrészt idősebb birkózó-

kat kellett legyőznöd. Egy ilyen típusú verseny mennyivel igényel másabb 

felkészülést, mint mikor veled pontosan egykorúakkal birkózol?  

Taktikailag mást igényel, valamint a felkészülés során is. Akik nálam időseb-

bek, azok fizikailag érettebbek és erősebbek is. Ezáltal nekem is még erő-

sebbnek kell lennem, még jobban kell edzenem és komolyabb ellenfe-

lekre kell készülnöm, mint akik a saját korosztályomban vannak.  

Melyek lesznek az idei év legfontosabb versenyei, amelyeken meg kívá-

nod méretni magad?  

Az idei év legfontosabb versenye számomra január 29-én afelnőtt váloga-

tóverseny lesz, ahol szeretnék diadalmaskodni, és ezáltal kiharcolni a fel-

nőtt válogatottságot.  

Éves szinten egyébként hány versenyen indulsz el? 

Körülbelül nyolc versenyen szoktam elindulni, de az idei év lehet, hogy sű-

rűbb lesz, hogyha több korosztályban is sikerül válogatottságot szerez-

nem.  

Melyek a hosszú távú céljaid birkózás terén?  

A hosszú távú célom –ugyanúgy, mint mindenkinek- az olimpiai bajnoki 

cím. Ezen kívül mindig részcélokat kell kitűzni, hogy hamarabb jöjjön a siker, 

és ezáltal megmaradjon az állandó motiváció. 

Neked lényegében a siker adja a hétköznapi motivációdat sport terén?  

Siker és azok a célok, amelyeket kiállítok magam elé. Így folyamatosan 

motivált tudok maradni, és állandóan maximalista vagyok. 

Jelenleg középiskolás vagy. Mivel szeretnél foglalkozni az érettségi után?  

Az érettségi után mindenképp szeretnék benne maradni a birkózásban. 

Ezen kívül még az egyetemen vagy a főiskolán is gondolkodok, de ez majd 

a későbbiekben derül ki.   

Lesz helye Tokodnak az életedben a jövőben?  

Mindenképpen lesz helye, mivel én is itt lakok. A családom is itt lakik, sok 

barátom is ide tartozik. Mindenképpen szeretnék közel maradni Tokodhoz.  

Bejelentenivalóval érkeztél az interjúra. Mi lenne az? 

Szeretnék arról beszélni, hogy Tokodon már egy ideje nincsen birkózás. Kö-

rülbelül két éve, amikor a két kishúgom is, még közel harminc gyerek járt 

Tokodra birkózni. Én is itt kezdtem. Ez a birkózás sajnos megállt. Édesapám 

nemrég végezte el az egyéves edzői tanfolyamot, és szerepel a terveink 

között a tokodi birkózás újraindítása. Bízunk a polgármester úr segítségé-

ben, mivel szeretnénk, ha Korpási Bálint-, Torba Erik-szintű kiváló sporto-

lók kerülhetnének ki Tokodról. Azért lenne fontos helyben megújítani az 

edzési lehetőségeket, mertezek a kisgyerekek nem tudnak eljárni Eszter-

gomba vagy Dorogra, ezért az edzést kell hozzájuk vinni, mivel nagyon sok 

tehetséges és lelkes gyerek található a környéken. 

Oláh Szabolcs 

  

 

Linn Márton  

Te is megöregszel egyszer 
 

A 2021 januári vers- és prózaíró pályázat 1. helye-

zett költeményét közöljük az aktuális számban. 

 

Értelmetlen, hidd el nékem, 

fiatalon mindig csak futsz! 

De egyszer majd felismered, 

s magadnak is beismered, 

idősen így többre nem jutsz! 

 

Mert nem minden az akarat, 

nem tart mindig a fittség sem. 

Tested aszott lesz egy kicsit, 

orvosnál több lesz a vizit, 

és nem nyüzsögsz már annyit sem! 

 

Nem fogsz azzal sem törődni, 

hogy a ruhád nem divatos! 

Csak valaki fogja kezed, 

és szeretve menjen veled 

olyan, ki beléd nem tapos. 

 

Együtt aludni s ébredni, 

sétálgatni kéz a kézben! 

Kell-e annál még szebb dolog, 

amíg a szíved csak dobog, 

érte élni békességben. 

 

Szeretve menjetek együtt, 

míg véget nem ér utatok, 

Legfontosabb az életben, 

együtt legyetek lélekben 

és, hogy szeretni tudjatok. 

 

Rájöttök majd, hogy ezeknél 

nem lehet jobb a világon. 

Élvezzétek az életet, 

álmodjatok át éjeket 

amíg lehet, azt kívánom! 

 

Hallott róla? 
 

Hallott róla, hogy a Magyar futballválogatott stáb-

jának tokodi illetőségű tagja is van Halmai Tamás 

személyében? Tamás felnőtt koráig az Üveggyári 

település részen lakott. Szülei Halmai Imre és Simon 

Zsuzsanna mai is itt élnek.  

A TÜSC egykori labdarúgójából mára elismert szak-

ember lett. Ő a vezetője négytagú fizioterapeuta 

csapatnak, melynek feladata a rehabilitációs 

munka irányítása, a sérülések kezelése, az elfáradt 

izmok felfrissítése. A Magyar Labdarúgó Szövet-

ségben a sportfizioterapeuták munkájának irányí-

tásáért, valamint a felnőttképzésben a fizioterape-

uta-gyógytornász képzésért felel. 

Még az Egervári Sándor vezette VB bronzérmes U 

20-as válogatottnál dolgozott először a szövetség-

nél, majd később onnan került a felnőtt csapat-

hoz. 

 

Felelősségteljes munkájához további sikereket, a 

csapatnak pedig sok sikert kívánunk! 

 

Tokod, 2021-01-08 

Pánczél Mihály 
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    Helytörténet 

Fejezet Tokod történetéből…….77 éve történt 
 
 

Tudom, hogy nem a legszebb fejezet, de úgy gondolom ezt is érdemes megismerni. 

Pár éve olvastam az interneten Sárosi Attila, Esztergom Anno oldalán megjelent írását, dr Berényi Zsigmondról és családjáról. Az írás szerint a család 

története itt ért véget Tokodon. Felkeltette érdeklődésemet a történet, így aztán egy kis kutatással a történet végét pontosítottam. 

….” .Dr. Berényi Zsigmond 1882. május 27-én született Esztergomban, és folytatta apja pályáját, aki a II. körzet – Szenttamás, Víziváros, 

Szentgyörgymező – orvosa volt és akit 1903-ban Esztergom vármegye tiszteletbeli főorvosává neveztek ki. Zsigmondot 1907. május 4-én avatták 

orvossá. Néhány évig szülészeti és nőgyógyászati tanulmányokat folytatott. 1909-ben sikeresen letette a tisztiorvosi vizsgát is. 1910-ben az OTI körzeti 

orvosa, majd 1911-ben átvette édesapja praxisát. 1919. április 23-án az Esztergomi Víziváros plébánián a családjával áttér a katolikus hitre. 1920-

ban ő is a Vármegye tiszteletbeli főorvosa lett, számos iskolában iskolaorvosi feladatokat is ellátott. Berényi Zsigmondról, mint kezelőorvosáról Babits 

Mihály is megemlékezett Beszélgető füzeteiben: „Azt szeretném, ha Berényi feljönne, és én megbeszélném vele, elmondanám a tüneteket! 

(1941.május) „Nem azért akarok kórházba menni, mintha Berényivel nem volnék megelégedve, hanem mert közel van és teljes felszerelésű kórház” 

1942-ben 42 és fél éves munkaviszonyt igazolva ment nyugdíjba.  

Az 1944-es deportálásokat barátainak köszönhetően még átvészelte, de a visszatérő németektől és a csatlós nyilasok elől már nem tudott elrejtőzni. 

Feleségével, Neubauer Erzsébettel és idősebb fiával, Berényi Jánossal együtt gyilkolták meg Tokodon 1945. január 31-én. Esztergom közgyűlése már 

1945. február 21-én megemlékezett róla. Hajdú János polgármester többek között ezt mondta: „Nem csak mint orvos, hanem mint hivatalnoktárs is 

mintakép volt….  

Áldozatkész, fáradtságot nem ismerő, minden nemes célért lelkesedő ember volt Berényi Zsigmond, aki borzalmas és tragikus halálának módját 

semmi körülmények között nem érdemelte meg”… Gróh József képviselő emlékbeszédét a város jegyzőkönyvben örökítette meg: …„Esztergom 

város összes lakosságában egy embert se tudnék mondani, aki ne emlékezne szeretettel erre a gyönge, törékeny testű emberre, aki hajnaltól estig 

dolgozott, s aki nem ismerte volna az ő nemes szívét, s ne érezte volna az ő segítségét. Hány ezer emberen segített ez a nyomorult gyönge fizikumú 

kis ember! Ha kocogó kis kocsijával megjelent házunk előtt, már ez is megnyugvást és bizakodást ébresztett bennünk! Ő nem pénzért dolgozott, de 

hivatásból. Annyi embernek adta vissza a pénzt, amit neki felkínáltak, hogy ha az, ma előttünk lenne, valóságos pénztengert tenne ki. Berényi 

Zsigmond, mint egy jótékony angyal járt 30 éven keresztül városunkban s ezzel szemben városunk mivel fizetett neki?! …nem találtam három embert 

Esztergomban, aki eljött volna velem, hogy könyörögjön azért az emberért, aki egész életében jót tett, s akinek élete színarany érték volt, valóságos 

szentnek az élete volt, és aki Esztergom városának 30 éven keresztül annyi segítséget nyújtott. Nagyon szomorú dolog, de sajnos így van ez! Ezt már 

nem tudjuk velük szemben sohasem jóvátenni!…” A szomorú évfordulón érdemes egy kis időt szánni Haypál Tibor írására is, hogy közelebb kerüljünk 

a valósághoz: "A minap egy idős nőbetegem vizsgálata után egy megsárgult újságkivágást adott át nekem. Nem tudta mely folyóiratból, mikori ez 

az írás. Nekem sem sikerült kiderítenem. Régi-régi történet, de mindenkor van tanúsága, aktualitása. A pincében szuroksötét volt. Boroshordók szaga 

keveredett penészillattal. Wild bácsi, a zsidó temető öreg csősze, csendesen sírdogált, egy lengyel menekült imafélét mormolt monoton hangon. A 

fia elaludt, felesége moccanás nélkül csendben lapított mellette. Kintről részeg nyilasok éneke és távoli fegyverzaj hallatszott. Berényi doktor a 

kényelmes bőrfotelre gondolt, melyben békeidőben, ebéd után újságot szokott olvasni. Riasztó hírek érkeztek már akkoriban, óvatosan rejtőzködve 

a sorok mögött. Hitler már régóta nem volt ismeretlen. De ő sose képzelte, hogy a következmények idáig vezetnek. Derűs volt és bizakodó. A 

legutolsó időszakig. Tavasszal megrémült. Márciusban nagyon komolyra fordult a dolog, amikor a németek megszállták az országot. Szerették őt az 

emberek. A hercegprímás háziorvosa volt. Befolyásra tett szert. Protektorai voltak. Rég kikeresztelkedett. Talán ez okozta az illúziót. Egy alkalommal 

Serédi Jusztiniánt megkérte segítsen. Azt válaszolta:”Imádkozom érted, fiam.” Májusban nagy társaság ünnepelte a születésnapját. Étel-ital volt 

bőven, de a jókedv hiányzott.  

Másnap éjszaka fiával és feleségével együtt kimenekült a Vaskapu nevű hegybe, meghúzódtak egy szikla hasadékában. A hely szűk volt. Csak ülni 

vagy feküdni lehetett ott. Sokszor esett az eső. Úgy éltek, mint az ősemberek. Felesége, a szépségéről városszerte híres, művelt, jólelkű asszony 

tartotta bennük a lelket. Hajuk, szakálluk hosszúra nőtt. Csak Pózna erdész tudott rejtekhelyükről. Időnként elhelyezett egy megrakott kosarat az öreg 

tölgy tövében. Meglátogatta őket Spóner Juci is, aki kiszolgáló volt a cukrászdában: spirituszfőzőt és konzerveket hozott. Néha éjszakánként az orvos 

szorongva nézegette a várost a hegyről. Minden emlék ide kötötte. Szerette a hegykatlanba zárt várost, melyet félkör alakban erdők öveztek. 

Szerette nézegetni a római kori fürdő maradványait, fürdött a savas, kénes, magnéziumos hőforrásokban, gyönyörködtette az ősi vár. S most, különös 

módon, életében először szégyenkezésfélét érzett. Azokra a kemény férfiakra gondolt, akik a történelem során e város falai között harcoltak. Itt 

sebesült meg Balassa Bálint, innen indult dicsőséggel övezett útjára Bottyán János.  

Fülébe jutott, hogy a sárisápi bányászok partizánosztaga alig néhány kilométerre Esztergomtól felvette a harcot a fasisztákka l. 

-Alszol, drágám?  

A felesége hangja erőtlen volt, színtelen, mintha súlyos beteg lenne.  

-Nem. Nem alszom – válaszolta – Ne félj. Megsegít minket az isten.   

Már maga sem hitt szavaiban. De valamit mondania kellett. Ősz derekán hidegre fordult az idő. Tüzelni nem mertek, a parányi sziklaüregben. Piszkos 

ruhában, egyre kevesebb élelmen tengődtek. A hideg csontjaikba hatolt. Klinda Pál, a tüdőbajos pap, akit háromszor ragadott vissza a halálból 

üzenetet küldött: ismerőse van Horthyné közvetlen környezetében, valami történni fog.  

A napok teltek. Egyre hidegebb lett. Nem bírták tovább. Üzent Annának. Október tizenharmadikán, pénteken éjszaka belopóztak a városba.  

Esztergom aludt és mulatott. Az újbor és a friss törköly szaga áradt a pincékből. A székesegyház harangjai felzendültek a szokott órában, úgy, mint 

békeidőben. A jóérzésű emberek segítették őket. Mégis, mind nehezebb lett a helyzet. Szállasi átvette a hatalmat. Anna gyanús lett. Továbbmentek 

Veronika urához, a cipészmesterhez. Aztán Meszes asztalos bújtatta őket. Az asztalos tiszta szívű ember volt, sokat kockáztatott. Nála voltak 

karácsonyig. 

Közben gyakran bombázták a várost. December huszonhatodikán karácsony másnapján megjelentek a szovjet csapatok. 

Alig volt lövöldözés. A németek kihúzódtak a városból. Ők bevonultak, szinte észrevétlenül. Lázas napok következtek. Szükség volt rá. Ment a 

betegeihez. Sok volt a beteg. Hiányoztak az orvosok. Boldog, emlékezetes szilvesztert ünnepeltek. Nem a szesztől volt mámoros, a nyomasztó 

árnyékok eltűntek. Szerette volna magához ölelni a szürke ruhás katonákat. Bemutatták neki Pavel Ivanovics Gyerzsán kapitányt. A tiszt derűs volt, 

barátságos. Ő sietett egyik betegéhez, gyorsan búcsúzkodott. Fel kellett volna ajánlania szolgálatait? Befogadták volna? 

Bizonyára örültek volna: háborúban kell az orvos. Elhalasztott egy pillanatot. Valamilyen hadműveleti ok következtében a szovjet hadvezetőség 

átmenetileg kivonta erőit a városból. Elállt a lélegzetük is, amikor a német ejtőernyősök jellegzetes terepszínű egyenruhájukban újra megjelentek. 

Ortói doktor házában az ejtőernyősök egy súlyosan sebesült orosz hadnagyot találtak.  

Botorkált néhány lépést a Fürdőszálló felé. A nácik hátulról tarkón lőtték. Egy tíz év körüli kisfiú – Cser Rudi -, aki az utcán állt, sírva fakadt félelmében. 

Előbújtak a banditák, felkerültek az Árpád-sávok. Az orvost elfogták, fiával, feleségével együtt.  

Hozzájuk soroltak egy lengyel menekültet, aki a Szathmári ékszerész segédje volt, s Wild bácsit, a zsidó temető öreg csőszét,  aki megszökött a 

gettóból. Végigkísérték őket a Kossuth Lajos utcán. Az asszonyok épp a havat söpörték. Rémült arccal nézték a menetet. Eszébe jutott: az 

egyetemen a professzora ragyogó karriert jósolt neki az orvosi pályán. Tokodi nyilas is volt a kísérők között. Ezért mentek a tokodi pincesorra. A 

pincébe, ahová bezárták őket, csak néhány üres hordó volt és semmi világosság. A szomszéd pincében nyilasok mulattak. Reccsent a zár. Valaki 

berúgta az ajtót. Kintről hajnali szürkeség és hideg áramlott a sötét pincébe. A betántorgó alakból dőlt a szesz. Felesége letérdepelt a bilgerit viselő 

széles arcú ember elé, akinek kés villogott a kezében. Az asszony összekulcsolt kézzel, sírva könyörgött. Az asszonyt, Wild bácsit és a lengyelt 

kilökdösték az ajtón. Éles hangú rövid sorozat hallatszott. Berényi doktorra kegyetlenebb halál várt. Miután agyonverték, késsel szabdalták szét a 

testét.” A halotti anyakönyvben dr. Berényi Zsigmond név szerint van megemlítve. Halálának ideje 1945. január 31. Halál oka: Agyonverés 

következtében agyvérzés. Közvetlen utána Wild bácsi és a felesége, mint ismeretlen személyek szerepelnek. Később azonosították őket. Pár 

bejegyzés után, szintén ismeretlenként lett feltüntetve fia és kettővel utána még kettő férfi személy. Az ismeretlen személyek holttestét, bejelentést 

követően, 1945. február 24-én 10.00 órakor szemlézi le az eseti halottkém. Halál oka mindenkinél: feltételezett agyonütés. Halál bekövetkeztének 

időpontját minden személynél, pár héttel korábbra teszi. A holttestek feltalálási helye azonos. Tokod, Török út, K…….. pince. 

                                                                                                                Horváth Mihály 
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         Községünk életéből 

 
Felnőtt: 

 

Dátum: Idő Csapatok:   

2022.03.06 14:30 Tokod Bajót 

2022.03.13 14:30 Tokod Piliscsév 

2022.03.20 15:00 Ete Tokod 

2022.03.27 15:00 Tokod Pilismatót 

2022.04.03 15:00 Csolnok Tokod 

2022.04.10 15:00 Tokod Bana 

2022.04.17 16:00 Ászár Tokod 

2022.04.24 16:00 Tokod Süttő 

2022.05.01 17:00 Császár Tokod 

2022.05.08 17:00 Tokod Mocsa 

2022.05.15 17:00 Gyermely Tokod 

2022.05.22 17:00 Tokod 
Almásfü-

zítő 

2022.05.29 17:00 Ács Tokod 

2022.06.05 17:00 Tokod Kisbér 
 

 

 

Tarcsai Laci 
 
Született 1947. 06. 02. A család második gyerekeként. 3 hónapos korában sajnos ő is bele 

esett az akkorjában Magyar országon végig söprő járványnak, a gyermekbénulásnak. 

Többszöri műtétek ellenére sem hoztak jobbra fordulást. Óvodát sajnos a betegsége végett 

nem látogathatta, de az általános iskolát 1955-ben meg kezdte a Tokodi öreg iskolában, 

amely lakóhelyétől közel 1 kmre volt, és esőben hóban naponta megtette. Majd a felső 

tagozat osztályát már közelebb a Béke utcai új iskolában fejezte be 1963-ban. Majd az 

iskola elvégzése után a helyi TSZ-ben helyezkedett el és itt végezte el a heggesztői tanfo-

lyamot és dolgozott 1991-ig a nyugdíjazásig. Már az 1960-as években a futballpálya lelátó-

ján töltötte idejét, és figyelte fájó szívvel a kedvenc játékát  

a labdarúgást, ahogy egészséges társai rúgják a labdát. 60-as években többször sikerült elkísérni az Akna csapatát, és bíztatta a kitűnő 

játékosokból álló Tokodi futballistákat. Majd mivel Erzsébet akna csapata megszűnt, egyesült Ebszőnybányával és újból a lelátón bíztatta 

a csapatot, és akkor is többször sikerült idegenben is szurkolni. Minden játékos nagyon tisztelte és becsülte, és mindenkor szívesen látták 

hazai és idegenbeli mérkőzéseken. Nagyon szigorúan vette tudomásul mikor sajnos ez a csapat is feloszlott a bánya megszűnése végett. 

Majd hosszú évek kihagyása után egy rövid időre a Tokodi pálya vendége lett a Dorogi Volán csapata és újra a lelátón buzdította a fiúkat. 

De sajnos ennek a csapatnak is különböző okok miatt vége lett. Majd elérkezett 1973 és meg alakult a Tokodi “aranykalász” TSZ csapata, 

akinek nagyon meg örült mivel ő is ott dolgozott, és nagyja része a futballistáknak is itt dolgozott, így aztán közvetlen közelről ismerte 

mindannyiukat és vasárnaponként szurkolhatott, most már talán az igazi csapatnak. 1976-ban elérkezett az egyik legnagyobb örömére 

Szabó Nándi bácsi, megkérdezte tőle hogy nem e volna kedve elvállalni a csapat intézői tevékenységét, megkérdezte miből áll és Nándi 

bácsi elmagyarázta és ő erre igent mondott. Majd beajánlotta a csapat elnökének Pánczél Misi bácsinak, aki nagy szeretettel fogadta. 

Nagyon sok játékossal töltött időt kint a pályán, szintén remek edzőkkel dolgozott és ült kint a kispadon, Legtöbb időt Schalk Károllyal 

töltötték együtt, 25 évet. Valamint Kerekes Gáborral akivel 35 évet töltött el mint elnök. Laci volt aki intézte a csapat igazolásait, ő tartotta 

a szövetséggel a kapcsolatot, vasárnaponkénti játékvezetők és vendégek fogadását, valamint a jegyzőkönyv kitöltését. Mai napig is 

aktívan segít be a csapat munkájába. 2011-ben meg ismerkedett a jelenlegi feleségével Kovács Katalinnal (Kati néni) majd 2012-ben 

házasságot kötöttek, aki megértéssel elfogadta és támogatja Laci kedvenc hobbiját, és ő is ugyanúgy segíti az egyesület munkáját. Leg-

végén Laci mindenki Jakója 45 éve segíti a Tokodi labdarúgás fennmaradását és a jelenlegi elnök munkáját. Jelenleg a sorsolások a 

plakátok elkészítése és kihelyezése valamint hazai mérkőzésein a pénztár rendezései és bérletek eladása, és nem utolsó sorban polgárőr-

ség néhány tagjának és rendezőinek beszerzése. Kívánjuk hogy még nagyon sokáig legyen köztünk és segítse a csapat további munkáját, 

kiváló munkájához jó egészséget. Köszönjük Laci, köszönjük Jakó.  

Tokod SE 

 
 

Ifi: 

 

Dátum: Idő Csapatok:   

2022.02.26 14:00 Tokod Sárisáp 

2022.03.05 14:00 Pilismatót Tokod 

2022.03.12 14:00 Tokod Ferences 

2022.03.19 14:00 Baj Tokod 

2022.03.26 14:00 Piliscsév Tokod 

2022.04.02 14:00 Tokod Tát 

2022.04.09   Szabadnap   

2022.04.16 14:00 Gyermely Tokod 

2022.04.24 14:00 Tokod Csolnok 

2022.04.30 14:00 Sárisáp Tokod 

2022.05.07 14:00 Tokod Pilismarót 

2022.05.14 14:00 Ferences Tokod 

2022.05.21 14:00 Tokod Baj 
 

Tavaszi foci mérkőzések sorsolása 
 

 

Anyakönyvi hírek 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK 

ÚJSZÜLÖTTJEIT: 

Bujdosó Niara Urbán Áden Álváró 

Szombati Anna Rovács Krisztián 

Korsós Zoé Preska Mercédesz 

Lukovics Erik Vitek Réka 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Szilágyi Viktor Lajos 74 éves,  - Sebők Erzsébet 69 éves 

- Soós Jánosné (Faragó Borbála) 92 éves - Fekete Károly 85 éves 

- Ferenczi Kitti 35 éves   - Buromné Tömör Gabriella 55 éves 

- Balogh Enikő 43 éves   - Schubert Gyula 75 éves 

- Papp Jánosné (Juhász Klára) 78 éves - Pánczél Tiborné (Pap Margit) 82 éves 

- Bodnár András Attila 62 éves  - Kökény Istvánné (Oláh Ella) 69 éves 

- Id. Bodnár András 90 éves   - Jakab István 48 éves 

- Jung István 83 éves 
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    Községünk életéből 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Miért szeretem Tokodot? 

 
A Tokodi Hegyeskő Általános Iskolában egy egész éven átívelő 

vetélkedő sorozatot indítottunk "Kincskereső" címmel. A gyere-

kek havonta kapnak különböző feladatokat, amelyek segítsé-

gével egyre több "kincset" lelhetnek meg szülőfalujukban. Ter-

mészeti értékeket, épített örökséget, hagyományokat, szoká-

sokat, régi mesterségeket, tokodi híres embereket stb. Ennek a 

vetélkedő sorozatnak egyik feladata volt, hogy fogalmazzák 

meg néhány mondatban, hogy miért szeretik Tokodot? 

Bögös Istvánné - szervező 

 

Bombicz Judit - Sünök a jégen 
 

A Sün családnál a tavalyi nagy vihar 

óta minden rendben ment. Túl voltak 

a vidám és meghitt Karácsonyi ünne-

pen, jól érezték magukat Szilveszter-

kor. Amikor végre jó nagy hó esett, 

rengeteget szánkóztak, hócsatáztak, 

de aztán véget ért az iskolai téli szü-

net, így a gyerekek, Tüsi, Szuri és Jáz-

min újra iskolába, illetve óvodába jár-

tak. Nem is bánták, hiszen ott a társaik 

között lehettek. Tüsi sok újdonságot ta-

nult az iskolában, Szuri és Jázmin pe 

dig sokat játszott a többiekkel. Persze ők is sokat okosodtak, hiszen az 

óvodában játszva tanulnak a kicsik. 

Időközben már egy fergeteges farsangi bálban is jártak, ahol Tüsi sza-

kácsnak öltözött, Szuri doktor bácsi volt, Jázmin pedig egy csodaszép 

unikornis. Sokat táncoltak, bolondoztak a bálon. Nagyon jól érezték 

magukat, de ez is elmúlt és utána ismét jöttek a dolgos hétköznapok. 

Már február közepén jártak, amikor Sün Papa egyik szombat reggelen 

egy ötlettel állt elő. 

- Mit gondoltok? Szeretnétek megtanulni, korcsolyázni? 

- Igen! – kiáltották egyszerre a kicsik.  

- De mégis hol fogunk korcsolyázni, Papa? – kérdezte Tüsi. 

- Az erdei tavon, kisfiam. Már jó vastagra hizlalta a jeget a fagy, úgy-

hogy biztonságosan ráléphetünk. 

- Mikor megyünk, Papa? – kérdezte Jázmin, akinek, akárcsak Tüsinek,  

ez volt az egyik legnagyobb vágya. Hiszen mindig irigykedve nézték a 

nagyokat, akik magabiztosan siklottak korcsolyáikon, a jégen. Min-

denféle figurát mutattak be, kergetőztek egymással, s közben hatal-

masakat nevettek. Még azok is, akik ügyetlenek voltak, és elestek.  

- Azt hiszem, reggeli után el is indulhatunk mindannyian! 

A kicsik üdvrivalgással ülték körbe az asztalt, ahol már várta őket a 

gőzölgő kakaó és a finom kalács, amit Sün Mama sütött nekik. Ő köz-

ben már bepakolt néhány dolgot egy hátizsákba, termoszban forró 

teát vittek magukkal, hogy ha nagyon átfáznak, legyen, ami felmele-

gíti őket. A Sün család vígan baktatott a kitaposott erdei ösvényen a 

befagyott tó felé. Látszott, hogy ezt az utat nagyon sokan használják, 

minden nap. Sok állat szeretett korcsolyázni és mindannyian nagyon  

boldogok voltak, hogy végre hódolhatnak ennek a szenvedélynek. 

Amikor a tóhoz közeledtek, már a hangokból meg tudták ítélni, milyen 

sokan lehetnek a jégen. Aztán elhagyták az utolsó kósza bokrot is, és 

meglátták a hatalmas jégfelületet, ahol vígan siklottak azok, akik már 

korábban odaértek.  

- Hűha, nézzétek! - szólt ámultan Jázmin. - Milyen sokan vannak, és 

milyen ügyesek! 

- Nagy szám! - felelte Tüsi kicsit pökhendien. - Ezt én is megcsinálom, 

bármikor! 

Sün Papa mosolyogva kacsintott össze Sün Mamával. Kíváncsian vár-

ták, hogy gyermekeik mit fognak csinálni a jégen, hiszen eddig még 

sosem próbáltak korcsolyán siklani. A szülők mindhárom gyereknek fel-

csatolták a korcsolyáikat, majd ezután ők is felvették a sajátjukat, amit 

a kicsik csodálkozva vettek tudomásul. 

- Azt gondoltátok, mi kimaradunk a mókából? - kérdezte nevetve Sün Papa. 

- Ti tudtok korcsolyázni, Papa? - kérdezte teljesen megdöbbenve Szuri. 

- Persze, hogy tudunk! Mit gondoltok, amikor mi voltunk gyerekek, akkor nem létezett jég és korcsolya?  

- Ne haragudj, Papa. Teljesen elfeledkeztem arról, hogy ti is voltatok valamikor kicsik. Sün Mama csak mosolygott ezen a kijelentésen, aztán kézen 

fogta Jázmint és elindultak a jégpálya felé. Sün Papa kezét Szuri fogta, de Tüsi úgy gondolta, ő már nagy süni, neki nem kell segítség. Természete-

sen, ahogy a jégre lépett, máris kicsúsztak alóla a lábai, hiszen nem számított rá, hogy ennyire csúszik majd a tó felülete. Sün Papa nevetve hajolt 

le legidősebb gyermekéért, felsegítette, majd mindkét fiát vezetni kezdte a pályán. Először lassan, óvatosan, hogy szokják a kicsik az érzést, de 

aztán egyre gyorsabban, magabiztosabban lépegettek előre.  

Jázmin nem beszélt, csak utánozta a többieket, főleg Sün Mamát, hiszen ő annyira szépen és kecsesen siklott előre a jégen. Kis idő elteltével aztán 

Jázmin elengedte Mamája kezét és egyedül próbálkozott. Teljes sikerrel. Talán másfél óra múlva már magabiztos volt és majdnem  ugyanolyan 

ügyes, mint Sün Mama. Egyszer csak hatalmas nevetésre lettek figyelmesek. Amikor megfordultak, Sün Papát látták elterülve a jégen, de annyira 

nevetett saját ügyetlenségén, hogy nem tudott felállni.  

Sün Mama először megijedt, de amikor látta, Sün Papa csak vidáman nevet, megnyugodott és odasiklott, hogy segítsen neki végre álló helyzetbe 

kerülni. 

- Mi történt? - kérdezte Sün Papától. - Még soha nem láttalak elesni a jégen! 

- Semmi különös. Szépen, nyugodtan korcsolyáztunk, amikor Szuri egy befagyott faágat nem vett észre, ráment és ugyanazzal a lendülettel el is 

kaszálta a lábaimat. Úgyhogy azonnal hanyatt fekve találtam magam. De valamiért annyira elkezdtem nevetni, hogy nem volt erőm felállni, amíg 

nem segítettél. Ezután Sün Papa és Sün Mama úgy döntött, nekik elég volt aznapra a jóból és kimentek a tó szélén álló padhoz, s onnan figyelték 

vigyázón csemetéiket. A három kis süni estére már úgy korcsolyázott, mintha örök életükben ezt tették volna. Boldogan siklottak, hol kéz a kézben, 

hol egyedül. Jázmin már bátran próbál figurákat csinálni, Tüsi pedig egyre inkább úgy gondolta, ha idén nem is, de jövőre jelentkezni fog az erdei 

jégkorongozók csapatába, mert nagyon tetszett neki, amit csináltak. Szuri egyszerűen csak élvezte a száguldást a jégen, s amikor már nagyon 

fázott, odament szüleihez egy kis ölelésre és forró teára. 

Eltelt ez a gyönyörű nap is, akárcsak a többi. Este a család minden tagja kipirulva, jólesően elfáradva tért nyugovóra vacsora után.  

Hamarosan már csak jóllakott, elégedett szuszogásukat lehetett hallani a fa törzséből, ahol éltek.  
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