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Polgármesteri eseménynapló 
 

Május 27. Községünk Hősök napi megemlékezésén vettem 

részt, ahol műsort adott a Tokodi Kéknefelejcs Nótakör és em-

lékező beszédet tartott a tokodi háborús eseményeket hang-

súlyozva Pálmai József nyugállományú pedagógus. 

Május 29. Az elmúlt két évet követően idén újra megrende-

zésre került május utolsó vasárnapján Tát, Tokod és Mogyorós-

bánya a három település közös programja, a Szőlőhegyi ün-

nepség. Az eseményre május 29-én vasárnap, a Szent Orbán 

kápolnánál került sor. Az ünnepség 15 órakor igeliturgiával 

kezdődött, amelyet követően a táti önkormányzat és egyház-

község látta vendégül a résztvevőket. Lehetőség nyílt borok 

kóstolására is. Köszönjük Tát Város Önkormányzatának az ese-

mény megrendezését! 

Május 30. hétfőn 16 órától rendes testületi ülésen vettem részt 

a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, ahol 15 napirendet 

tárgyalt a képviselő-testület. 

Június 1. Esztergom-Dorog Vízmű Üzemébe utaztunk jegyző Úr-

ral és György Attila helyi vállalkozóval, hogy megoldást próbál-

junk találni a Iparterület tűzivíz vezetékének kiépítésére. 

Június 8. Tokod-Üveggyárban a Mikszáth Kálmán utcának a 

vasúttal párhuzamos szakaszát jártuk be a MÁV Zrt. munkatár-

saival, ugyanis mozdonyvezetők jelezték vezetőik és önkor-

mányzatunk felé egyaránt, hogy balesetveszélyes a szakasz.  

Június 13. Tokod-Ebszőnybányán vettem részt a Közösségi Ház-

ban tartott megbeszélésen, ahol a Tokodi Mesevár Óvoda 

csoport átszervezéséről tartott tájékoztatót intézményvezető 

Asszony. 

Június 16. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kör-

nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának képviselőivel be-

járást tartottunk a Szabadság utca vége és a Miklós-bereki tó 

közötti szakaszon. 

Június 17. 16 órától a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola évzáró 

és ballagási ünnepségén vettem részt, ezt követően 18 órától 

pedig Lábatlan Város polgármesterének, Teller Péter Úrnak 

meghívására a Duna Színpadon Fabók Mariann és Keresztes 

Nagy Árpád előadásában az „Azért a kis bolondságért…” 

című népi szerelmes történetet tekinthettem meg. Az előadást 

követően kötetlen beszélgetésen vettem részt a meghívott 

polgármester Asszonyokkal és Urakkal, valamint országgyűlési 

képviselő Úrral. 

Június 21. A 026-os helyrajzi számú Ipari út felújítására elnyert 

pályázat kapcsán fórumot tartottunk az érintett ingatlan tulaj-

donosokkal, ahol a tűzivíz vezeték kiépítésének lehetőségéről 

egyeztettünk. 

Június 25. szombaton került megrendezésre településünk húzó 

rendezvénye, a Tokodi Nyitott Pincék. Önkormányzatunk meg-

hívására tiszteletét tette a rendezvényen Erős Gábor ország-

gyűlési képviselő Úr, felvidéki testvértelepülésünk Csata Község 

delegációja, Környe Község delegációja, településünk 

díszpolgárai, illetve környező települések polgármesterei is. 

Június 27. Turi Lajos polgármester Úr meghívásának eleget téve 

a pumpa pálya és játszótér átadó ünnepségén vettem részt, 

ahol beszédet mondott polgármester úr, valamint térségünk 

országgyűlési képviselője Erős Gábor úr. Köszönöm a meghí-

vást! 

Június 28. Polgármesteri hivatalunk dolgozóival, kollégáimmal 

ünnepi ebéden vettem részt a köztisztviselő nap alkalmából. 

Köszönöm munkájukat! 

Július 05. Kovács Tibor Úr és ügyvédje jelenlétében aláírásra 

került a korábbi adásvételi szerződése. 

A Bőségkonyha képviseletében Wágner Zsolt ügyvezető Úrral 

aláírásra került a közétkeztetési 

szerződés. 

Július 07. 10 órakor a Te-

mesvári utcában mun-

katerület átadáson vet-

tem részt Pétervári Jó-

zsef 

műszaki előadó kollé-

gámmal, így megkez-

dődhet a csapadékvíz-

elvezető rendszer és az 

útburkolat 

kiépítése. 

Július 11. A meghirdetett Hatósági Ügyintézői állás kapcsán ál-

lásinterjún vettem részt. 

Július 30. Felvidéki testvértelepülésünk, Csata Község falunapi 

rendezvényén vettem részt a tokodi delegációval. 11:40 órától 

ünnepi Szent Misével kezdődött a rendezvény, ezt követően 

13:00 órától ünnepi ebéd következett, majd 15:00 órától a kul-

turális programoké volt a főszerep. 

Köszönöm szépen Csákvári Marian Úrnak a meghívást. 

Augusztus 7. A dorogi szénmedence legsúlyosabb bányasze-

rencsétlenségére emlékeztünk, ami a 

tokodi Erzsébet-aknában történt, 1942. július 31-én, ahol súly-

tólégrobbanás következtében 51 bányász lelte halálát a föld 

alatt. A szerencsétlenség 80. évfordulójának tiszteletére elhe-

lyeztük képviselő társaimmal az emlékezés koszorúját. 

 

Bánhidi László - polgármester 

 

Beszámoló képviselő-testületi ülés-

ről 
 

2022. június 27-i rendes ülés 

 

• Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét 

módosítottuk 

• Beszámolót tartott a Dorog Város Rendőrkapitány-

ság a 2021. évi tevékenységéről 

• Beszámolót tartott Papné Szaló Ilona intézményve-

zető a Tokodi Mesevár Óvoda- és Minibölcsőde 2021. 

évi működéséről 

• Beszámolókat hallottunk a település egészségügyi 

helyzetéről, továbbá a Dorogi Többcélú Kistérségi 

Társulás tevékenységéről 

• Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. 

évi tevékenységéről szóló beszámolóját hallgattuk 

meg 

• Rendezvények költségvetésének meghatározásáról 

döntöttünk 

• Terület adásvételi kérelmeket bíráltunk el 

• TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-0006 sz. támogatott 

projekthez (csapadékvíz-elvezető rendszerek felújí-

tása) kapcsolódó éghajlatváltozási reziliencia vizsgá-

lat elkészítésére vállalkozó kiválasztása történt 

• Magyar Falu Program keretében támogatott ingat-

lanfejlesztési projekt (üveggyári orvosi rendelő és vé-

dőnői szolgálat felújítása) kapcsán a kivitelező kivá-

lasztása történt 

• Képviselői megkeresésekkel kapcsolatosan egyeztet-

tünk, illetve intézkedési tervet határoztunk meg.  

 

 

Bánhidi László - polgármester 
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A tokodi Idősek Klubjának tagjaival ellátogattunk Bajnára a 

felújított Sándor-Metternich kastélyba. Segítségünkre volt a 

szállításban Bánhidi László polgármester Úr! Ezúton is köszönjük 

szépen!  

A kastélyba lépve Sándor Móric hatalmas, restaurált képe fo-

gadott bennünket. Végig jártuk a csodálatosan berendezett 

termeket, majd sétáltunk az újjávarázsolt kastélyparkban. 

Élményekkel telve érkezett haza mindenki, aki részt vett a ki-

ránduláson. 

Szívósné Resszer Márta  

telephelyvezető 

 

Rekordszámú résztvevő a  

Tokodi Nyitott Pincéken 
 

Tisztelt Követőink, Kedves Vendégeink!  

Először is szeretnénk megköszönni 

nektek, hogy ilyen sokan részt vet-

tetek az idei rendezvényen! 2022. 

június 25-én újra megnyitották 

pincéiket a borosgazdák a Tokodi 

Pincevölgyben. A tavaly megújult 

rendezvényen ebben az évben 12 

pincénél volt lehetőség 

megkóstolni a jobbnál-jobb helyi és 

környékbeli borokat és pálinkákat.  

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén már két kisvonattal 

szállítottuk a rendezvényre a résztvevőket. A délután folyamán 

a völgyet az Agyagbanda Együttes pincéről pincére járva har-

sogta be hangulatos térzenével, a központban pedig gyer-

mekjátékok várták a gyermekeket. A délután folyamán a bor 

és pálinka kóstolásé volt a főszerep, majd az esti órákban a 

hangsúly áthelyeződött a völgy központjába, ahol először Tiba 

Ingrid nagyszerű produkcióját hallhatták, utána pedig Zoller 

Zsolt szórakoztatta a résztvevőket. A fellépéseket követően az 

RHS Dj Team tulajdonosa, Ábrahám Zoltán szolgáltatta a tal-

palávalót a nagyszámú közönség részére. A Tokodi Nyitott 

Pincék 2022-ben az Együtt Tokodért Egyesület szervezésében 

valósult meg, Tokod Nagyközség Önkormányzata és a Tokodi 

Borkultúra Egyesület közreműködésével. 

Köszönjük az Együtt Tokodért Egyesület minden segítő 

tagjának, Tokod Nagyközség Önkormányzatának és minden 

dolgozójának, a borosgazdáknak, Tokod Polgárőrség, Polgár-

őrség Tokodaltáró és minden szervezésben közreműködőnek a 

munkáját. Köszönjük a szponzoroknak, hogy anyagilag, illetve 

fizikai munkával segítették az esemény létrejöttét.  

Köszönjük a Farkas családnak, hogy biztosították a parkoló 

helyszínét, hiszen enélkül nem valósulhatott volna meg a ren-

dezvény, az RHS Dj Teamnek a fény és hangtechnikát, az 

Agyagbandának a napközbeni fergeteges hangulatot, Ábra-

hám Zoltánnak, Tiba Ingridnek és Zoller Zsoltnak a nagyszerű da-

lokat, Krisztián Rolandnak, Schubert Edinának és csapatuknak 

a biztonságot, Gódor András csapatának az egészségügyi 

ügyeletet, Ölvedi Rékának a konferálást, Varga Attilának az 

áramot, Ábrahám Márknak a videófelvételeket, Robotka Márk 

PhotoBlog a fényképeket, az EGYIK #ételtidenekem, a Gyer-

melyi Lángos, a Kedvenc Kürtőskalács és Orbán Zsolt Zsizsik a 

finom ételeket és italokat.  

Támogatóink: Olgafaker- Építőanyag és faárú, Tát Ablak Kft., 

Arnold Állateledel és Gazdabolt, Beltériajtók, Winsystem Kft., 

Solvmix Bt., Hundzsa Róbert HRD Bútor, Brite Könyvelő, Tanács-

adó Kft., Faab-Lak, Nagy Ákos, Small Bike Service, Joci Gumi-

szerviz, Egümotors Kft., Fiber Technology Kft., Mitter és Társa, Mi-

nor Kft. 

Köszönjük a pincenyitó gazdák és segítőik alázatos munkáját: 

Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és Borbarátnőinek Egye-

sülete, Pálinka itt!, Zicsi Vilmos, Szabó Béla, Jelzek Közösségfej-

lesztő Egyesület, Markos Norbert, Kovács Tibor, Tillmann Béla, 

Máguska Pince, Misik János, Mogyorósbányai Borbarátok 

Egyesülete, Molnár Balázs. 

Jövőre találkozunk 2023. 06. 24-én! 

Együtt Tokodért Egyesület 

Pap Norbert 

XIII. Tokodi Mazsorett Fesztivál 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idén 13. alkalommal került megrendezésre a mazsorett feszti-

vál Tokodon. A házigazda Csillagfény Mazsorett Csoport több 

térségbeli, és felvidéki vendég csoportot invitált meg az ese-

ményre, érkeztek Lábatlanról, Tárkányról, Csolnokról, Sári-

sápról, a szlovákiai Perbetéről, valamint részt vett az Ízisz 

Gyöngszemei Hastánccsoport is. A táncosok a Pomázi Önkén-

tes Tűzoltózenekar kíséretével vonultak végig a falun, majd ez-

után kezdetét vették a színpadi produkciók. A nézők láthattak 

hagyományos induló zenére előadott koreográfiákat, modern 

és latin táncokat, valamint a lányok pom-ponos és szalagos 

számokkal is színesítették a rendezvényt. Köszönjük az Együtt 

Tokodért Egyesület és az Önkormányzat közreműködését és tá-

mogatását. Az időjárási viszontagságok ellenére, segítségükkel 

sikerült egy színvonalas délutánt varázsolnunk a művelődési 

ház udvarára. 

Veres Cintia 

 

Tokodiak a Balaton parton 
 

2022. augusztus 6-án második alkalommal szervezett a tele-

pülés autóbuszos utazást a Balatonra, idén Balatonföldvárra. 

Az Együtt Tokodért Egyesület támogatásával kedvezményes 

áron vehettek részt az utazáson. A jövőben hasonló utazá-

sokról tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

 

Pap Norbert – Együtt Tokodért Egyesület 

https://www.facebook.com/agyagbanda.egyuttes?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eskuvosdj?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/zoltan.abraham.58?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tokod.polgarorseg.9?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Polg%C3%A1r%C5%91rs%C3%A9g-Tokodalt%C3%A1r%C3%B3-349894649252235/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Polg%C3%A1r%C5%91rs%C3%A9g-Tokodalt%C3%A1r%C3%B3-349894649252235/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/robotkaphoto?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/robotkaphoto?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/egyiketeltidenekem/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GyermelyiLangos/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/GyermelyiLangos/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kedvenckurtos?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/olgafakerepitoanyagesfaaru/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/tatablakutkft/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ArnoldAllateledel?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/brite.konyvelo.tanacsado/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/brite.konyvelo.tanacsado/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PappFaablak/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063554859464&__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mitterestarsa/?__cft__%5b0%5d=AZUmM8Nap3lNB5KkuJv08rWR83FYrfUtq6YTn6qzcvYbqr78XrEQ1oaExzHrkgLfo-nMtyNmIhUTCk2ryURbYxmBc5j8p11PtNRTGlDC9qUasUuuZzrP1oJuTNM6Hfh5KklNS2n6pg1ZjyRobdodzbWIF4JwEoK0vcl3ZC7DYqo2y28bDj4D7cbU6zIGMFZSrP2DBt_Rzf5JBLT93s9aXK3b&__tn__=kK-R
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Bányász megemlékezés 

 
1942 júliusának utolsó 

péntekén sújtólégrobba-

nás történt a tokodi Er-

zsébet aknán, amelyben 

több mint 50 szénbá-

nyász halt meg. 80 évvel 

ezelőtt augusztus első 

vasár- 

napján 37 koporsó sora-

kozott a tokodi temető 

ben, körülvéve gyásszal és fájdalommal. A többieket máshol, 

lakóhelyükön temették el. Emlékeztünk ezekre az áldozatokra, 

de emlékeztünk minden elhunyt bányászra is; a még élőknek 

pedig erőt, egészséget kívánunk. Az elhunytakat és élőket is 

Szent Borbála közbenjáró oltalmába ajánljuk. Önkormányza-

tunk elkötelezett a település fejlődését alapvetően meghatá-

rozó bányász-kultúra megőrzésében. Ennélfogva 2022. au-

gusztus első vasárnapján, a temetés napjának 80. évforduló-

ján nagyszabású megemlékezést tartottunk a bányászhősök-

ről.  

A 9 órakor kezdődő szentmisét Kardos Mihály nyugalmazott 

plébános celebrálta. Ezt 

követően a 2006-ban pél-

dás összefogással létesített 

Szent Borbála szobornál 

tartottuk megemlékezé-

sünket. Bánhidi László pol-

gármester köszöntőjében 

ki- 

emelte, hogy a 19-20. szá 

zadi bányászatnak köszönheti településünk ugrásszerű fejlődé-

sét. Fazekas Gyuláné Magdi édesanyja visszaemlékezéséből, 

illetve Mráz Lászlónak, a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Alapszer-

vezet elnökének beszédéből rekonstruálhatta az emlékező kö-

zösség az 1942-es tragédia történéseit. A beszédeket köve-

tően Kolbert Sándor 2006-ban írt Szent Borbála ének című 

műve hangzott el a szerzőtől, majd Buzer Tamara, a Tokodi 

Hegyeskő Általános Iskola tanulója szavalta el Szepesi Zsu-

zsanna Bányászhősök című versét.  

A megemlékezés utolsó 

szakaszában emlékko-

szorút helyezett el Tokod 

Nagyközség Önkor-

mányzatának képviselő-

testülete, Erős Gábor, tér-

ségünk országgyűlési 

képvi- 

selője, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Turi Lajos 

Tát, illetve Havrancsik Tibor Mogyorósbánya települések pol-

gármesterei, továbbá az Országos Magyar Bányászati és Ko-

hászati Egyesület Dorogi helyi szervezetének képviselői és el-

nökük, Glevitzky István. A korábbi évekhez képest különös fi-

gyelmet fordítottunk az elhunytak hozzátartozóira, leszárma-

zottjaira, akik 1-1 szál virággal tették tiszteletüket felmenőik 

előtt. Ezt követően szintén koszorút helyeztek el a Tokodi Mese-

vár Óvoda, az Együtt Tokodért Egyesület, a Tokodi Gazdakör, 

a Tokodi Faluközösségi Egyesület, a Tokodi Polgárőr Egyesület, 

a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Tokodi Csillagfény 

Mazsorett Csoport képviselői. A megemlékezés zárásaként a 

tokodi himnuszt, illetve a bányászhimnuszt énekeltük el, majd 

közösen átvonultunk az Öreg Iskolában létesült Értékek és 

Gyűjtemények Házába, ahol augusztus 7-től megtekinthető a 

tokodi szénbányászat tiszteletére létesített bányász-emlék-

szoba, amelynek kialakítását a Dorogi Szénmedence Kultúrá-

jáért Alapítvány, a Bridgework Kft., Farszki Judit, és valamennyi 

emléktárgyat adományozó helyi lakos támogatták. Köszönjük 

továbbá Csákvári Ferenc tokodi vállalkozónak a Szent Bor-

bála-szobor felújítását, illetve a Csillagfény Mazsorett Csoport-

nak a közreműködést. 

Faragó Ferenc 

 

 

Megkezdődtek az  

idei év beruházásai 
 

Temesvári utca felújítása 

A munkaterület át-

adását követően 

megkezdődött a Te-

mesvári utca csapa-

dékvízhálózatának 

korszerűsítése, ezt kö-

vetően pedig szilárd 

burkolatot kap az 

utca teljes szakasza.  

Az útfelület egyoldali 2,5 %-os lejtéssel épül ki, a lejtési oldalon 

víznyelő rácsok kiépítése történik a kiemelt szegély mellett.  A 

keresztutcák becsatlakozó ívei kiépítésre kerülnek, a burkolat 

a becsatlakozó íven rácsos folyókával lesz lezárva. A Temes-

vári utca és Bácska utca keresztszelvényében nagyméretű 

rácsos áteresz és tisztító akna kerül kiépítésre, ez a meglévő 

csapadékvízcsatornának is a csatlakozási pontja.  

A fejlesztés teljes költsége jelen állapot szerint 69.375.807,- Fo-

rint, melyből 29.999.997,- Forint a Magyar Falu Program Kere-

tében elnyert pályázatból kerül finanszírozásra, a fennma-

radó közel 40.000.000,- Forintot önkormányzatunk saját költ-

ségvetéséből biztosítja.  

 

Tokod-Üveggyár orvosi rendelő és védőnői szolgálat  

felújítása 

Megkezdődtek a felújítási munkálatok Tokod-Üveggyárban 

található orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületén. A fel-

újítási munkák tartalmazzák a tetőhéjazat cseréjét, homlok-

zati hőszigetelést, az orvosi rendelő akadálymentesítését, a 

teljes víz, villany, fűtés és épületen belül a szennyvízhálózat 

korszerűsítését. Az épületen belül a nyílászárók cseréje is 

megtörténik, az aljzat és oldalfal új burkolatot kap, a burko-

latmentes felületek pedig új festést. Az épület körüli terepren-

dezési munkák keretében a járó felületek díszburkoló kő felü-

letkialakítást kapnak, valamint tervezzük magaságyásos dísz-

növénykert kialakítását is.   

A beruházás teljes költsége 37.713.933,- Forint, melyből 

11.792.724,- Forint a Magyar Falu Program Keretében elnyert 

pályázatból kerül finanszírozásra, a fennmaradó közel 

26.000.000,- Forintot önkormányzatunk saját költségvetésé-

ből biztosítja. 

Bánhidi László 

polgármester 

Hallott róla? 
 

Hallott róla, hogy dr. Buga (Bukovszky) László a rádióból is is-

mert kiváló orvos és népgyógyász egykor községünkben prak-

tizált? 1945-ben került át a Felvidéki Muzsláról Tokodra, ahol 

1949-ig bányaorvosként dolgozott. A nagy népszerűségnek ör-

vendő orvos három és fél évtizeden át adott egészségügyi ta-

nácsokat a Magyar Rádió hallgatóinak és a Szabad Föld című 

újság olvasóinak. Sokan élnek még községünkben, akiket 

gyermekkorukban gyógykezelt. A Doktor Úr az orvoslás mel-

lett, verseket és orvosi könyveket is írt. Közel 30 kötete jelent 

meg. Életével, pályafutásával a Wikipédia, az interneten rész-

letesen foglalkozik. 

 

Hallott róla, hogy a 10-es út Tát-Nyergesújfalu közötti szakaszán 

a múlt században 1900-1934 között motor és autó versenyeket 

tartottak? Az Európa legjobb minőségű útjának tartott egye-

nesben motoros gyorsasági világcsúcs is született. Egy német 

versenyző több mint 200 km/óra sebességgel száguldott mo-

torjával. Ha érdekli a téma, az eseményekről leírásokat, képe-

ket, sőt filmeket is talál az interneten. 

Tokod, 2021. január 13. 

Pánczél Mihály 
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Szerdai festők nyári tábora 
 

Mielőtt a táborról írnék, 

szeretném bemutatni a 

csoportot, feltételezve, 

hogy nem mindenki is-

meri. 

A csoport 2010-ben ala-

kult tokodi és táti alkotó-

vágyó emberekből. A 

táti Művelődési Ház 

adott otthont rendsze-

res működé- 

sünkhöz. Az alkotók fővédnöke S. M. Veronika székesfehérvári  

Munkácsy díjas festőművész, aki havi rendszerességgel tart 

festői kurzust, tanodát a táti Művelődési Házban. A tanoda 

tagjai a régió minden településéről érkező érdeklődők. A ta-

noda alternatív közössége a szerdai festők csoportja mely ne-

vét azért kapta, mert a hét minden szerdáján összejövünk és 

szabadon választott témában alkotunk. A csoport értelmi szer-

zője Kátai Ferencné volt a Műv-Ház vezetője, tokodi részről Ro-

botka László volt tájház vezetője. Tagjaink Páncél Béláné, Dr. 

Robotka Imre, Tisch Erzsébet, Geráné Kotolácsi Zsuzsa, Bőszné 

Szakmár Mariann, Szóda Józsefné, Pánczél Jánosné, Robotka 

Zoltánné. Kölcsönös és példaértékű a Tát és Tokod együttmű-

ködése. A nyári táborainkat Tokodon a Szent Márton Plébánia 

épületében szervezzük évek óta. a tábor fővédnöke Dr. Ro-

botka Imre ki-kimagasló tehetségével, kivételes személyiségé-

vel irányítja alkotó közösségünket. Meghatározó szerepet tölt 

be közösségünkben Robotka László a népművészet ifjú mes-

tere. Jellegzetes személyisége sokban gazdagítja az alkotása-

inkat. Ők a mi kincses embereink önzetlenül segítenek, osztják 

meg tudásukat. A táborra jellemző a humor a jókedv az a csa-

ládias légkör mely egyre jobban inspirál az alkotásra. Ennek 

köszönhetően csatlakozott hozzánk Robotka Imréné Gitta, 

Szőke Mária, és örömünkre egy kislány Süveges Dorka tanuló, 

kiket örömmel fogadtunk. Mindig várva várt esemény a nyári 

tábor, mikor megtelik élettel a plébánia. Érzékelhető az alko-

tás öröme, nemhiába, neveznek minket örömfestőnek, hisz az 

együtt töltött napok gazdag élményt nyújtanak. Rendszeres 

látogatónk Szőcs László plébános, valamint Kátai Ferenc volt 

táti polgármester, aki elkötelezetten támogatja Tokod- Tát 

kapcsolatát minden alkalommal elhalmoz bennünket ajándé-

kaival, amit ezúton is köszönünk. A tábor kiemelt napja az 

utolsó nap mikor rögtönzött kiállítást szervezünk az érdeklődők 

számára lángospartival várjuk a látogatókat. Az itt készült ké-

pek később láthatók az Értékek és Gyűjtemények Házában. 

Újszerű kezdeményezés, hogy a tábor kiegészül, mert alkotni 

jó, alkotni öröm. Minden idő alkalmas arra, hogy örömöt sze-

rezzünk másoknak. Közösséghez tartozni, abban aktívan részt 

venni, csodálatos dolog, próbáld, ki magad ne félj kilépni ön-

magadból, mindig találsz olyan embert, aki segít neked. Tedd 

élhetőbbé neki környezeted.  

Szóda Józsefné                                                                                                               

Szerdai Festő 

 

Tokodi tollforgatók –  

Bombicz Judit 
 

A Tokodi tollforgatók második részében 

Bombicz Judit meseíró nyilatkozik az iro-

dalommal való kapcsolatáról, inspiráci-

ójáról, írói példaképéről és sok másról.  

Mikor és hogyan mélyült el kapcsola-

tod az írással?  

Már az általános iskola alsó tagozatá-

ban imádtam ezt az egészet. (Nálunk ez 

családi vonás.) Kiskoromban az unoka 

nővéremmel azzal szórakoztattuk egy-

mást, hogy meséket ta- 

láltunk ki. Akkor még nem írtuk le, csak meséltük-mondogat-

tuk. Körülbelül tizenöt éves lehettem, amikor elkezdtem ver-

seket írni. Akkor más nem is érdekelt, folyamatosan verseket 

írtam. Mikor a lányom megszületett, újra előkerültek a saját 

mesék, melyeket még mindig nem írtam le. Mikorra Juditom 

körülbelül tizennyolc éves lett, elkezdtem leírni ezeket a me-

séket egy pályázat miatt. Azóta ebben élek. 

Mi vett rá akkor, hogy elindulj azon a pályázaton?  

Egy ismerősöm tette elém a pályázati kiírást. Nem kimondot-

tan mesepályázat volt, hanem egy vegyes antológiába ke-

restek műveket. Akkor úgy éreztem, hogy a mese az én 

utam, úgyhogy írtam egy karácsonyi mesét, amely ráadásul 

határidőn túl került be a kiadóhoz, és még így is elolvasták és 

beválogatták.  

Miért pont a mesék állnak legközelebb a szívedhez?  

Gyerekkorom óta mindig is vonzott a varázslat és a mágia 

gondolata. Lényegében a mesében ott van minden. Ha be-

legondolsz, egy gyerek az irodalmat a meséken keresztül is-

meri meg. A mesékkel nevelni is lehet, úgy lehet rávezetni 

egy gyereket sok dologra, hogy észre se veszi, hiszen a me-

séken keresztül tanulságokat von le.  

Miből merítesz inspirációt?  

Bármiből, ami körülöttem van. Látok egy pillangót/ egy sün-

disznót/bármit, ami az utcán történik és a fogaskerekek már 

dolgoznak is.  

Van írói példaképed?  

Igen, mesék terén például Beatrix Potter. Ő volt első mese-

könyveket író nő, akinek megjelentették a könyvét. Mikor el-

kezdtem meséket írni, akkor állatos meséket jegyeztem. Ké-

sőbb tudomást szereztem róla, és kiderült, hogy ő végig álla-

tos meséket írt.   

Mi az írás célja szerinted?  

Nevelni, szórakoztatni. Nem árt néha a taposómalomból ki-

kergetni az embereket egy olyan világba, ahol jól érzik ma-

gukat.  

Olvasóként te a szórakoztató irodalmat vagy a művészibb 

jellegű írásokat szereted jobban?  

A lényeg számomra, hogy kiragadjon a mindennapokból, el-

vigyen valami olyan helyre, ahova másképp nem jutok el, és 

teljesen kikapcsoljon. A könyveknek az a lényege, hogy szó-

rakoztassanak, hogy teljesen máshol érezd magad, és jól 

érezd magad. Ha csak nyögvenyelősen olvasol valamit, an-

nak semmi értelme.  

Van más műfaj is, melyet szívesen kipróbálnál még a jövő-

ben?  

Fantasy, melyet már egyébként kipróbáltam, ugyanis írtam 

már egy ilyen regényt. Viszont úgy döntöttem, hogy egy kicsit 

még át szeretném dolgozni, és addig nem kezdek vele sem-

mit.  

Milyen tervekkel készülsz a jövőre?  

Most októberben szeretném megjelentetni a „Mesék elalvás 

előtt” című könyvem második kiadását kicsit kibővítve, kicsit 

felturbózva.  Kapott egy kisebb kozmetikázást, tehát 

szebb is lesz, több illusztrációval.  

 

Oláh Szabolcs 
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              Helytörténet 

A Tokodi Általános Iskola története 
 

Hosszú évszázadokon keresztül a gyermekek tanításáról az egyház gondoskodott a papok által. Az iskolák többnyire a templom 

közelségében épültek. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis / oktatási rendszer/ rendelkezésének megfelelően az oktatás jó részét 

a papok válláról levették az iskolamesterek. Nagy lépést jelentett előre az iskolába járás kötelezővé tétele.  A Helytartótanács 1845 

–ben Magyarországon elrendeli a 6 –l2 éves gyermekek kötelező oktatását, az írás, számolás, ének tanítását. Kimondja, hogy a 

tanító csak képesített lehet és más állást nem vállalhat. A kiegyezést követően pedig szinte rohamosan fejlődött a tanügy minden 

vonatkozásban. 1876 – ban törvénybe foglalták az – 1976 évi XXVII, t,c, 9. paragrafus szerint azt, hogy minden római és görög 

katolikus elemi  iskolának  iskolaszék közvetlen  felügyelete alatt kell állnia. Az iskolaszék szervezése a hitközség lelkészének a fel-

adata. 1892 – ben Vaszari Kolos az iskolák felügyeletét a plébános mellett igazgató-tanítóra bízta, ezzel utat nyitva a szakfelügyelet 

fejlődésének. 

  Tokodi iskolára való utalást első ízbe az17o1 évi Canonica Visitatio / egyházi vizsgálat/ jegyzőkönyvében találunk, oly módon, 

hogy megnevezik az iskolamestere személyét. Iskolára, mint épületre vonatkozó megállapítást pedig az 1755 éviben: „az iskola 

épülete megfelelő, melynek karbantartása a község kötelezettsége.” Ez is azt mutatja, hogy megoszlott a tanítás teherviselése az 

egyház és a világiak között, hiszen az oktatás az egyházé, a tárgyi feltételek biztosítása a községé. A következő megállapítás 1846-

ból, ugyancsak egyházi vizsgálati jegyzőkönyvből származik: „Az iskola az iskolamester lakásával egy tető alatt van, de teljesen 

elkülönítve jó állapotban, csak a gyermekek létszámához viszonyítva kicsi a 64 iskolás fiúnak és az 58 lánynak.” Tekintettel arra. 

hogy a tanulók száma meghaladta a százat, a vármegye közigazgatási bizottsága több esetben felhívta a felekezeti hatóság 

figyelmét második tanterem létesítésére / ugyanis az iskola egy tanteremből áll /, és kilátásba helyezte a község felé ennek utasí-

tásba adását.  

Mindezekről csak 45 év elmúlásával, 1891- ben tárgyalt a községi képviselő testület. Megállapítja, hogy nincs tanterem céljára 

bérelhető hegyiség a községben. Az alispáni hivatalhoz fordulva kérik annak engedélyezését, hogy a fiúk délelőtt, a lányok délután 

járhassanak iskolába. A következő évben döntenek – a régit elbontva – két tanterem felépítéséről 1o évre szóló hitel felvételével. 

Így tudják Bálint Árpád Párkányi vállalkozó tervét elfogadva Sinka Ferenc és Nagy Pál kivitelezésében 1893 végére felépíteni a két 

tantermes iskolát. Két tanítói állása volt a falunak. 1899 novemberében dönt a község arról, hogy hozzájárul a harmadik és negye-

dik tanítói állás javadalmazásához évi 5o forinttal és gondoskodik részükre lakásról és negyedholdnyi kert illetményről. 

A már említett iskolaszéket illetőleg Tokodon is létrehozták. egy l895-ben készült választási jegyzőkönyv tanúsága szerint a az isko-

laszék egyházi elnöke Pelczer Lipót esperes plébános, világi elnöke Leitner Lajos községi jegyző, Jegyzője Hajabács Feerenc tanító. 

Tagjai: Pánczél György, Pap János, Pánczél Lajos, Pánczél István, Pál Mátyás, Pánczél Sándor, Robotka István György, Simon Mi-

hály, Végh Lőrinc és Zab János. Ebben az évben az iskola gondnoka egyben az iskola vagyonának kezelője Pánczél György. 

1895.ben az iskola 6 kh 1o74 n.öl szántóföldjét6 hat évre Mihály naptól – Mihály napig  hat évre bérbe adták Csipke János tokodi 

gazdának évi 5l forintért. Az iskola vagyona az épülete, a tanítói lak és 26 kh 1596 n.öl szántóföld. 

  A törvény szerint a község elöljáróságának minden év március és április hónapban házról- házra járva, családonként kötelessége 

összeíratni az  ugyanazon év szeptember 1-ig életük 3-14 évét betöltő gyermekek mind a 12 korosztályát. Ezek közül a nyilvántar-

tások közül egyetlen, teljesen befejezett maradt fenn a Hegyeskő általános iskola irattárában, mégpedig az 19o1/19o2-es tanévre 

vonatkozó. Kitűnik belőle, hogy 3-5 éves gyermek 2o2, 6-14 éves 366, 12- l4 éves 95 van az egész Tokod területén. Az összeírás 186 

családot érint a faluban, 83-at Ótokodon, 72-t Ebszőnybányán és 3l-et üveggyárban. A családokban élő gyermekek a faluban 

csak magyarul, a másik három településrészen 48 családban német és 12-ben tót nyelven beszélnek. 

  Az úrbéri per 1881 évi egyezségének része az is, hogy az uraság faiskolára kiad egy hold földet, amelynek tizenkét év múlva 

növelték a területét. Az 19o4 –ben kihirdetett vármegyei Szabályzat úgy rendelkezett, hogy a faiskola kezelése a néptanítók fel-

adata. Meghatározta az ott nevelhető gyümölcsfa fajtákat, úgy mint: Alma: nyári parmen, téli piros, pogácsa, Török Bálint , téli 

fehér tafota. Körte: liegel vajkörte, Szilva: besztercei, zöld ringló besztercei muskotály, Barack: magyar legjobb, NANCY,, ambrózia, 

Őszibarack: duráncia, vezezle.  Cseresznye: fekete ropogós, májusi korai. A faiskola harmadrészét szederfával kellett betelepíteni, 

és azokat nevelni. Az iskolások tanrendjükbe beépítve a faiskolai földön tanulták, tanítójuk irányításával a kertészkedést. Később a 

gazdasági ismétlő iskola létrehozásánál a kormányzat arról is rendelkezett, hogy a gyakorlati oktatáshoz gyakorló kert is legyen, 

Tokodon ez nem jelentett gondot, mert megvolt már a faiskola, amely nem csak az oktatást, hanem a községet is szolgálta, de 

úgy látszik nem egyformán, mert a bíró 19o5-ben a közgyűlésen úgy nyilatkozott, hogy már 1o éve nem adtak el egy fát sem. l9o6 

tól 12 évre bérbe adta a képviselő testület a faiskolát Meitner Lajos jegyzőnek. A faiskola a Nagygödör folytatását képező csapa-

dékvíz elvezető árok balpártján volt, ahol jelenleg Farszki József, Hundzsa László, Simon László, Bitter László, Lugosi Vilmos lakóháza 

áll. Amikor a község ezt a területet belterületbe vonta földcserével a faiskolát áthelyezte a jobb partra az elhagyott temető mellé. 

Alighogy birtokba vették 1893-ban a két tantermes iskolát máris szűknek bi-

zonyult. 19o7-ben az iskolaszék többek között arról 

tárgyalt, hogy miképpen vonják össze az osztályokat és helyezzék el a tanu-

lókat. Mindenki nagyobb iskola építésében látja a megoldást, den nincs rá 

fedezet. 

19o9-ben segédadományok gyűjtésére bizottságot hoznak létre, amelynek 

tagjai: Pánczél Sándor bíró, Meitner Lajos jegyző, Zelky Károly, Proccay Fe-

renc. Csipke Sándor. Szükségből bérbe veszek Nesztman Vilmos 

tól a faluban és a Salgóbányától a kolóniában a postával szemben álló 

épületben egy-egy szobát és azokat tanteremként használják, így 4 tante-

remben tanulhat a 6 osztály. l9o9-ben már 4 tanítói állás van engedélyezve. 

Új tantermek építésére az iskolával szembeni községi tulajdonban lévő tel-

ket veszik számba, amellyel a püspök is egyetért. 

Az iskolaszék tagjai sorában változás történt 192o-ban. Egyházi elnöke: Takács Marcell, világi elnöke: Meitner Lajos, Jegyzője: Szent-

györgyi Sándor tanító, tagjai: Pap Lajos iskola gondnok, Vigh István, Csipke Sándor, Lukácsi Máté, Robotka Ferenc, Csipke János, 

Pál Ferenc, Kovács Ferenc, Kolbert János, ifj. Muzslai János, Stefán József. 

Az iskolaszék figyelemmel kísérte a gyermekek iskolába járását is. Sok esetben a szülők otthon tartották gyermekeiket, mert szük-

ség volt munkájukra. Télen pedig azért, mert nem volt a gyermeknek lábbelije, vagy a családban több gyermeknek volt egypár 

cipője- csizmája és a testvérek felváltva jártak benne iskolába. Többnek még tanszere sem volt.  1859-ben pl. 35 szegény tanuló 

járt tankönyvek nélkül iskolába, tíznek hiányzott az „első nyelvgyakorló könyve, huszonötnek az ÁBC-s olvasókönyve.   

 

Folytatása következik…          Soós Rezsőné 

Az iskola épülete 1905-ben 
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     Községünk életéből 

 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK  

KÖZSÉGÜNK ÚJSZÜLÖTTEIT: 

 
Molnár Marcell 

Kovács Zorka Emma 

Kurdi László Benedek 

Pál Luna Olívia 

Oláh Krisztián 

Lohner Léna 

Orsós Leila Katalea 

Lóki András 

Bánhidi Bendegúz 

Mátyok Noel 

Fekete Áron Tamás 

Leszkó Benedek (helyesbítés) 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

 
FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

Fasching Lászlóné Bakai Ilona   85 éves 

Juhász Mihályné Muzslai Ilona  86 éves 

Kolek Ferencné Farkas Mária   73 éves 

Képíró Gyula    86 éves 

Leszkó Gábor    70 éves 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Kopogtató Galéria 

Mezős Béla és Mezősné Bednárik Mária munkái 
 

Kedves Barátaink, Ismerőseink, Polgártársaink! A Kopogtatóban 2 havonta az alábbi formátumban, 2-2 munkánkat mutatjuk be. 

Ezzel szeretnénk néhány kellemes pillanatot szerezni Önöknek! Az interneten a Mezős Béla név beütésével egyéb információt is 

találhatnak rólunk. Bort, búzát, békességet mindenkinek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A város sűrűjében                         Az örökmozgó         Színész portrék 

Múltidéző 

 
Az alábbi fényképek 1984-ben készültek, május 1-jén a munka ünnepén. Hagyomány volt a munka ünnepét felvonulással megün-

nepelni. A Kantin előtt felállított tribün előtt elvonultak a faluban működő termelő egységek szocialista brigádjai: Fatelítő vállalat, 

EVIG üzem, Aranykalász Termelőszövetkezet, Üveggyár brigádjai, Bányász szakszervezet tagjai, óvodák, iskolák, művelődési ház 

szakkörei díszes táblákkal, zászlókkal, installációkkal, rengeteg krepp-papír dekorációval a falut körbejárták. „Éljen május 1-je, a 

munka ünnepe” dallal köszöntötték a kapukban álló és integető lakosságot. Mindig nagy volt az előkészület – nekikészület, a dél-

előtti programokra, amik egy pár mustáros virslivel és egy korsó sörrel zárultak. Most rátérek a fényképre, ami egy letűnt kort idé-

zett fel bennem. 1984-ben felnőttek és gyermekek csuhé szakkörökön készültek a május elsejei felvonulásra. A gyerekeket Pánczél 

Teréz néni öltöztette Tokodi népviseletbe. 

 A képeken szerepelnek: 
Salkovics Zsuzsanna, Ifjú Mariann, Molnár Gábor, Pokorni Imre, Robotka Aranka, Papp Klára, Máté Andrea, Deres Lajosné, Hundzsa Róbert, Máté Mariann, Honosi 

Ferencné, Trenger Jánosné, Vígh Károlyné, Robotka Jánosné, Tállai Károlyné, Farszky Jozsefné, Vígh Lajosné, Perczel Béláné, Harmath Sebestyénné, Hazafi Béláné 

Forrás: R. Lászlótól. Az értékek megőrzésében az egyik legfontosabb emléket a nevekkel ellátott régi fényképek jelentik.  

Kérjük, ha rendelkezik hasonló régi fényképekkel, ossza meg szerkesztőségünkkel. Köszönjük!  
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