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Meghívó 

Tokod Nagyközség Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt és kedves családját  

az 1848. március 15-i forradalom  

és az ezt követő szabadságharc emlékére  

rendezendő ünnepségre 

 

2023. március 15-én 16 órára 

a Tokodi Lukácsi Máté Művelődési Ház 

nagytermébe. 

 

Az ünnepség keretében köszöntőt mond  

Bánhidi László polgármester, majd 

Pálmai József pedagógus ünnepi beszédét 

hallgathatjuk meg, melyet követ  

a Hegyeskő Általános Iskola ünnepi műsora. 

A műsort követően  

a Kék Nefelejcs Nótakör tagjainak felvezetésével, 

énekszóval vonulunk át Petőfi Sándor szobrához, 

ahol az emlékkoszorúk elhelyezésével  

zárul az ünnepség. 

 

Bánhidi László - polgármester 
 

 

 

Polgármesteri eseménynapló 

December 10. Az önkormányzat előtt megrendezett ad-
venti vásáron vettem részt, ahol az eső ellenére próbáltuk 

a lehető legtöbbet kihozni az eseményből. 

Mindeközben üveggyári otthonában köszöntöttem szűk 

családja körében Karacs Sándornét 90. születésnapja al-

kalmából. További jó erőt, egészséget kívánok Etelka néni-
nek és kívánom, maradjon ilyen energikus még sok évig. 

Az este folyamán településünk sportcsarnokában tartotta 

évzáró rendezvényét a Kienle&Spiess Hungary Kft (új 

neve: Feintool System Parts Tokod Kft.) ahol a tokodi te-
lephely vezetőin és dolgozóin kívül részt vett az új tulajdo-

nos képviseletében a cégcsoport ügyvezető igazgatója Gre-

gor Friedrich Eipert Úr, aki biztosított róla, hogy a tokodi 

telephellyel komolyan számolnak a jövőben is. Rendkívül 
színvonalas és jó hangulatú rendezvényen vehettem részt, 

köszönöm szépen Vass Kornélia asszonynak, a Feintool 

System Parts Tokod Kft. HR igazgatójának a meghívást. 
  

December 15. A Görpark Kft. ügyvezetője, Pichler Róbert 

Úr látogatott el hozzánk Tokodra, ahol helyszíni bejáráso-
kat követően átbeszéltük egy lehetséges pályázati anyag 

összeállítását pumpapálya tekintetében. 
 

December 17. Tokod-Üveggyárban megrendezésre kerülő 

adventi vásáron vettem részt, az időjárás itt sem kedvezett 

nekünk, azonban a vásárt a Művelődési ház előterébe beköl-

töztettük, így áthidalva a szél okozta kellemetlen időjárást.  
 

December 18. 17 órától a Szent Márton-templomban meg-
rendezésre kerülő ünnepi adventi koncerten vettem részt, 

melyet a 25. Klapka György Lövészdandár Tata Helyőrségi 

Zenekara adott, vezényelt Balázs Attila őrnagy Úr. A kon-

certet követően együtt átvonultunk a Népművészeti Alko-
tóházba, ahol az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtá-

sát követően a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola diákjai 

adtak ünnepi műsort. Ezt követően forralt borral, forró te-

ával, gyümölcskenyérrel és frissen sült pogácsával láttuk 
vendégül a kedves jelenlévőket. Köszönöm szépen az álta-

lános iskola diákjainak, pedagógusainak és a helyi civil 

szervezeteink közreműködését, továbbá köszönöm György 

István helyi pékünk támogatását.  
 

December 27. Polhammer László nagymester Úr meghívá-

sára több tokodi borásszal a Vinum Ister-Granum Regionis 
Borlovagrend János-napi borszentelésén vettem részt, me-

lyet Dr. Török Csaba címzetes prépost celebrált. A misét 

követően borkóstolást tartottak az Ister-Granum Euroré-

gió felvidéki és magyar gazdáival. Köszönöm a meghívást! 
 

 

 

 

 
Tokod Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. 

Felelős szerkesztő: Bánhidi László 

Szerkesztők: Faragó Ferenc, Takács Rita 

Készítette a Spori Print Vincze Nyomda 
Fényképek forrása: TKD Records; Juhász Tamás;  

Ábrahám Márk 

Elérhetőségek: Tel.: 0630-654-6936; 0633-468-673 

E-mail: konyvtar@tokod.hu; Web: www.tokod.hu  
A következő Kopogtató áprilisban jelenik meg. 

Cikk beküldés határideje: 2022. március 29. szerda 

mailto:konyvtar@tokod.hu
http://www.tokod.hu/
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Beszámoló képviselő-testületi ülésről 
 

2022. december 12-i rendes ülés 

• A képviselő-testület 2023. évi munkatervét 

tárgyaltuk. 
• Meghallgattuk és elfogadtuk a falugondnok 

tevékenységéről szóló beszámolót. 
• Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szol-

gálat intézményi térítési díjainak módosí-

tásáról döntöttünk. 
• „Helyi egészségügyi és szociális infrastruk-

túra fejlesztése” című pályázat keretében a 

tokodi szociális alapellátó és szolgáltató 

épület fejlesztését megalapozó dokumentu-

mok elkészítéséről tárgyaltunk. 
• Tokod-Üveggyár területén kijelölt fák kivá-

gásáról egyeztettünk. 
• Elfogadta a testület a módosított Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot. 
 

2023. január 30-i rendes ülés 

• Elfogadásra került az Önkormányzat 2023. 

évi költségvetéséről szóló rendelet. 

• Az Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei-

nek megállapításáról egyeztettünk (az ön-

kormányzat ilyen tevékenységet 2023-ban 

nem végez). 
• Szervezeti és működési szabályzat módosí-

tásáról döntöttünk. 

• LED-es közvilágítás fejlesztés tenderterv 

elfogadásáról döntöttünk. 

• Bőségkonyha közétkeztetési szerződés mó-
dosítását tárgyaltuk. 

• Alkotóház térítési díjainak módosítása történt. 

 

 

December 28. A téli túra útvonalának bejárását és 

előkészítését végeztük a Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület tagjaival, továbbá Annavölgy Község pol-
gármesterével, Bánhidi József Úrral és csapatával.  
 

December 29. 16:30 órakor kezdetét vette a már ha-

gyományosnak nevezhető Téli Túra, melyet Anna-
völgyhöz csatlakozva, velük közösen szervezünk. A 

két település indulópontjairól együttesen közel 700 

ember vett részt a közösségi eseményen. Köszönjük 

Dorog Városnak, hogy fogadóponttal csatlakozik 

már második éve a túrához, így a mozogni vágyó 
emberek a Reimann Miniverzumba érkeznek a túra 

befejezéseként és megtekinthetik a kiállítást, mie-

lőtt az autóbuszok hazaszállítanák őket. 
 

December 30. A Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

a Csillagfény Mazsorett csoport, valamint az Együtt 

Tokodért Egyesület tagjaival és segítőivel közösen 

berendeztük a szilveszteri bálra sportcsarnokunkat.  

Köszönöm a gondnokság tagjainak is a munkáját. 
 

Január 23. A nagyközségi könyvtárban megrende-

zésre kerülő Magyar Kultúra napja rendezvényen 

vettem részt, ahol Szepesi Zsuzsanna nívódíjas köl-
tőnő legújabb kötetét mutatta be, közreműködött 

Horányi László Jászai Mari-díjas színművész.  

 

 
Bánhidi László - polgármester 

 

• Helyi civil szervezetek 2022. évre megítélt tá-

mogatás igénybe nem vett részleteinek 2023. 

évben való felhasználhatóságát hagytuk jóvá. 
• Földterület felajánlásról tárgyaltunk. 
• A Széchenyi István utcában található 

„szervízút” szilárd burkolattal való ellátásá-

ról szóló közbeszerzés eredményéről tárgyal-

tunk, azt jóváhagytuk. 
 

Faragó Ferenc 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

Az idősek nappali ellátása a Dorog és Térsége Szo-

ciális Alapellátó Szolgálat telephelyeként működik 

és nyújtja a szociális szolgáltatást Tokodon. Szol-

gáltatásaink: idősek klubja, szociális étkeztetés és 
házi segítségnyújtás.  

A klubba továbbra is várjuk azokat az egyedülálló 

nyugdíjasokat, akik társaságra és programokra 

vágynak. Várjuk azokat a nyugdíjasokat is, akik 

párjukkal élnek, és szeretnék a napjaikat nagyobb 
társaságban eltölteni. Ezenkívül várjuk azokat a 

személyeket is, akik napjaikat tartalmasan szeret-

nék eltölteni kortársaik között és szeretik a közös-

ségi együttlétet.  
 

Ízelítő a klub programjából: 

Filmnézés, kártyacsaták, társasjáték, sakk parti, sza-

lonnasütés, bográcsozás, kapcsolattartás a szomszéd 
település klubtagjaival, heti kímélő torna…  

Lehetőségeinkhez mérten kirándulásokat szerve-

zünk. Segítséget nyújtunk klubtagjaink hivatalos 

ügyeinek intézésében, fürdés, mosás, orvosukkal 

való kapcsolattartásban, gyógyszerek felíratásá-
ban, kiváltásában egyéb ügyeik intézésében. 

 

Étkezési lehetőséget (ebédet) biztosítunk a klubta-

goknak, illetve azoknak a szociálisan rászorult sze-
mélyeknek is, akik az ebédet életkoruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk miatt önmaguk szá-

mára nem képesek biztosítani.  

 
Forduljanak hozzánk bizalommal személyesen To-

kod, Deák Ferenc u. 8. sz. alatti klubhelységben, 

vagy telefonon a 06 30 833 51 16-os (Szívósné Resz-

szer Márta telephelyvezető) számon.  
 

Nyitvatartás: 

Hétfőtől Csütörtökig: 7:30-15:30-ig 

Pénteken: 7:30-14h-ig 

 
Szeretettel várjuk Önöket! 

 

 

Ujbányi Tiborné                  Szívósné Resszer Márta 
intézményvezető                          telephelyvezető 

 

Tájékoztató  

a Szociális Alapellátó Szolgálat  

tokodi telephelyének működéséről 
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Iparűzési adó megfizetése  

euróban és dollárban 

 
Az adózók 2023. évben esedékes helyi iparűzési 
adórészt/adóelőleget/adót már euróban és dollár-

ban is megfizethetik. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózók 2023. 

év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában tör-
ténő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a 

helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár de-

vizanemben is megfizethetik. 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló 
helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fi-

zetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által 

a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkor-

mányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár 
devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára 

történő átutalással is teljesítheti. 

Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cé-

geknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes 
egészében devizában érkezik be. A Korm. rendelet 

által biztosított új lehetőség – elsősorban az említett 

cégek számára - megkönnyíti az önkormányzatok 

felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését. A 
szabályozás alapján ezt a helyi adót 2023. január 1-

jétől kezdve már nemcsak forintban, hanem ame-

rikai dollárban vagy euróban is be lehet fizetni. A 

devizában történő befizetés lehetősége minden 

cég számára elérhető. 
Más helyi adót (pl.: kommunális adót, pótlékot, bír-

ságot stb.) kizárólag forintban lehet megfizetni. 

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló he-

lyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési 
kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a további-

akban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót beve-

zetett illetékes önkormányzat részére e célból 

euró vagy amerikai dollár devizanemben történő 
adófizetésre nyitott számlára történő átutalással 

is teljesítheti. 

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza 

beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban 
vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszá-

molási számlára van lehetőségük az adózóknak 2023. 

január 1-től euróban vagy amerikai dollárban deviza 

átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésü-

ket. 
Önkormányzat neve:  

Tokod Nagyközség Önkormányzata 

Számla száma: 10036004-00347781-02120018 

Számla IBAN száma:  
HU74 1003 6004 0034 7781 0212 0018 

 

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint 

a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi 
CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja 

szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának 

minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bekezdés 

h) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési mű-

velet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fi-
zetési kötelezettséget. 

Felhívjuk a szíves figyelmüket arra is, hogy a de-

viza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek 

minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat 
Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nem-

zetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl  

 

 

 

a számlavezető („account with institution") Ma-

gyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, vala-

mint a Kincstár levelező („correspondent") bankja-

ként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: 
MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezménye-

zett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB 

BIC kódját kell feltüntetni. 

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érde-
kében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár 

összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a 

Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezé-

sekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar 

Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti 
Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján 

jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az 

önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál ve-

zetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára. 
A devizában megfizetett helyi iparűzési adó meg-

fizetésének napja a Korm. rendelet 1. § (4) bekez-

dése alapján az önkormányzat helyi iparűzési 

adó befizetésére szolgáló beszedési számláján 
való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást 

célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani! 

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószám-

láján a Kincstár által az önkormányzat – pénzfor-

galmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési 
adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti 

majd fel befizetésként. Az önkormányzati adóható-

ság az adózó adószámla kivonatán (adózóknak on-

line elérhető Elektronikus Önkormányzati Portá-
lon  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  keresz-

tül), valamint az adószámla tételes adatainak elekt-

ronikus lekérdezése során feltünteti az euróban 

vagy amerikai dollárban teljesített befizetés össze-
gét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az el-

számolt forintösszeget. 

A forintban történő helyi iparűzési adószámla 

változatlan maradt, itt közvetlenül utalhatnak 
forintban az önkormányzatunk számlájára. 

Tokod Nagyközség Önkormányzata,  

Helyi iparűzési adó beszedési számla: 

12025000-00217711-00100004 

 
Tokod, 2023. 01. 16.                     Helyi Adóhatóság 

 

Bérelhető a tokodi sportcsarnok 

A Tokodi Hegyeskő Általános Iskola 2008. évben 

felépült tornaterme sportolási célra bérbe vehető: 

Hétköznapokon: 16 órától 22 óráig 

Hétvégén: megegyezés szerint 
Küzdőtér hasznos területe:  

35x15 m, kapuk mérete: 3x2 m 

 

Sportcsarnok bérleti díja 1 órára: 15.000,-Ft 
Sportcsarnok bérleti díja 24 órára: 100.000,-Ft 

 

Kiegészítő szolgáltatások: 

A fenti terem bérlése esetén mosdó helyiséget,  

valamint zuhanyzóval ellátott öltözőket biztosítunk. 
 

További információ a 06 30 400 5382-es  

telefonszámon. 

 
Bánhidi László - polgármester 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
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Rendhagyó adventi koncert  

és Falukarácsony 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

2022. december 18-án, advent 4. vasárnapján tar-
tottuk meg újra a templomban a települési adventi 

hangversenyt, amelyen a Magyar Honvédség 25. 

Klapka György Lövészdandár Tata helyőrségi zene-

kara adott páratlan koncertet. Ezt követően fák-
lyákkal vonultunk át a templomból az Alkotóházba, 

ahol hagyományosan a Hegyeskő Általános Iskola 

tanulóinak ünnepi műsora következett. Az előadá-

sokat követően az ismét nagylelkűen, önkéntesen 
segítő civil szervezeteinknek és önkéntes tokodi 

polgártársainknak köszönhetően forró tea, forralt 

bor, gyümölcskenyér és frissen sült pogácsa elfo-

gyasztására volt lehetőség. Köszönjük a munkát va- 

lamennyi segítőnk-
nek, a Hegyeskő Is-

kolának a felkészü-

lést és az előadást, 

valamint a felaján-
lásokat György Ist-

vánnak. Köszönjük a 

felvételeket Juhász 

Tamásnak! 
Bánhidi László - polgármester 

 

Bánhidi László - polgármester 
Jótékonysági délutánt szervezett a 

Babavarró szakkör 

2022. december 2-

án a He-gyeskő Ál-

talános Iskola aulá-

jában megrende-
zett jótékonysági 

délutánt szép ered-

ménnyel zártuk és 

így két rászoruló 

családot is támo-
gatni tudtunk.  

 

Szeretnénk köszönetet mondani a szervezésben és 

adományozásban résztvevő civil szervezeteknek, vál-
lalkozóknak, magánszemélyeknek, valamint a műsor-

ban szereplő iskolai  

bábszakkör tagjai-

nak, Aknai Bene-
deknek, az Operett-

színház két művé-

szének: Maros Ber-

nadettnek és Gru-

bits Blankának.   
 

 

Tokodi Babavarró szakkör tagjai 

 

Juhász Ferencnét köszöntöttük  

100. születésnapján 

Advent második 
vasárnapján a 

szentmisét köve-

tően, térségünk or-

szággyűlési képvi-

selőjével, Erős Gá-
bor Úrral és Fara-

góné Hundzsa Ma-

riann kolléganőm-

mel ellátogattunk 
Juhász Ferencné Bori nénihez, aki szűkebb családja kö-

rében fogadott bennünket. Látogatásunk oka nem más 

volt, minthogy felköszöntsük Bori nénit, aki napra pon-

tosan 100 évvel azelőtt látta meg a napvilágot. 
A közös tortázást követően, rendkívül érdekes törté-

neteket mesélt az életéről, de kitért többek között a II. 

világháború történéseire is, ahogy ők élték át itt To-

kodon. Kérdésemre, mely szerint mi a hosszú élet 
titka, az alábbi emberi értékeket, tulajdonságokat so-

rolta: tisztelet, becsület, szeretet, józan gondolkodás 

Fent leírtak szellemében, további, családi szeretet-

ben megélt, nyugalmas esztendőket és jó egészsé-

get kívánok Bori néninek, családjának pedig köszö-
nöm szépen a lehetőséget, az élményt, a szívélyes 

fogadtatást és vendéglátást! 
 

Bánhidi László - polgármester 

 
 

Szilveszteri batyus bál 

A Tokod Önkéntes Tűz-

oltó Egyesület ismétel-

ten megnyitotta a 

sportcsarnok kapuit, 
megrendezték a szil-

veszteri bált, mely idén 

több szempontból új  

arcot öltött. Csatlakozott a szervezéshez az Együtt 

Tokodért Egyesület és a Tokodi Csillagfény Mazsorett 
Csoport is, valamint a hagyományos jelleget lecse-

rélve, batyusként hirdették meg a rendezvényt. Örö-

münkre szolgált, hogy nem csak Tokodról, de szinte 

a környék összes településéről érkeztek vendégek, 
akik közül többen már sokadjára töltik itt az év utolsó 

napját. A megnyitón beszédet mondott Pap Norbert, 

az Együtt Tokodért Egyesület elnöke, ezt követően a 

Tokod ÖTE-ből és a Csillagfény Mazsorett Csoportból 
összeverődött fiatalok társasága szórakoztatta egy 

időutazással egybekötött tánc erejéig a közönséget.  

Ez úton szeretnénk megköszönni a tombola felajánlá-

sokat, köszönjük a helyi vállalkozók segítő munkáját, 

valamint az egyesületek kitartó, áldozatos helytállá-
sát.  

Adjon Isten minden jót 

Ez új esztendőben: 

Fehér kenyér dagadjon 
Fűzfa tekenőben; 

Bor, búza, kolbász 

Legyen mindig bőven; 

A patikát felejtsük el 
Az új esztendőben! 

 

Veres Cintia – Csillagfény mazsorett csoport 
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Mihály atyát keveseknek kell bemutatnom, hisz több mint két évtizedig tartó 
plébánosi regnálása alatt megismerte a tokodiak jelentős részét. Dacára annak, 

hogy sosem élt Tokodon, nagyon foglalkoztatta településünk bányász múltja, 

amiről egy könyvet is megjelentetett. 

Könyve Bányászélet vájár szemmel címen jelent meg 2006-ban. A kötetben 
Mihály atya Pánczél Árpád vájár visszaemlékezéseit jegyezte le 2001 és 2006 

között. A könyv elkészüléséhez nagy segítség volt az atyának, hogy kispapként 

járt már bányában, így értette a vájár beszédét, szakmai nyelvezetét. Ezen kívül 

a beszélgetések előtt nem foglalkozott komolyabban bányászattal, szülőföldjén 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében) nem sok esélye volt találkozni vele. 

Viszont, hogy fogalmazódott meg benne a könyvírás gondolata? Atya a ké-

tezres évek elején kezdett el komolyabban elmerülni a bányászattal foglalkozó 

szakirodalomban. Ugyanakkor az általa olvasott könyvekből hiányolta magát  
az embert, az arról szóló beszámolókat, hogy hogyan éltek a vájárok a föld fölött és a föld alatt. „Azok a 

könyvek, amiket kiadtak a bányászatról, arról szóltak, hogy a munkaversenyben hány tonnát állítottak elő 

egy-egy bányában. Más szempontokat vettek figyelembe, mint azt, hogy hogyan él egy vájár. Az ő szem-

pontjaik is érthetőek, de engem ez érdekelt.” Tehát, Mihály atya hiánypótló céllal látott neki a munkának. 

Atya így emlékezik vissza a kötet elkészítésére: „Óriási szerencsém volt, mert Árpád /a főszereplő/ 
szeretett beszélni. Ez kevés vájárra volt jellemző. Ezt a könyvet úgy szerettem volna megírni, hogy minél 

több vájár szólaljon meg a saját szempontjából, és abból jöjjön össze valami egység. Amikor már 10-20 

oldalra való feljegyzés az Árpáddal való beszélgetésből megvolt, akkor azt legépeltem, és odaadtam egy 

ismerős vájárnak Táton, hogy olvassa el, szóljon hozzá, tegye hozzá azt, amit ő átélt. Két hét múlva vissza-
hozta a szöveget, és az volt a felelete, hogy „Hát, valahogy így volt.”. Ennyi. Nem akart ebbe komolyabban 

belemerülni. Ő ezen kívül állt. Így akkor maradt egyetlen beszélgető, aki viszont szeretett beszélni.” 

Pánczél Árpád mellett végül még Mechler János és Jung István segítette atyát a könyv létrehozásában, 

visszaemlékezéseikkel. 
Atya a kötettel párhuzamosan felkarolta a templomi bányász-megemlékezést is. Álláspontja szerint 

azért is érdemes visszaemlékezni az egykor élt bányászokra, mert azok életében volt „valami karakán”. 

Tisztában voltak azzal, hogy lent bármikor bajuk eshet, ám mégis minden nap lementek, és bár tudtak a 

veszélyről, nem féltek. Ennek két oka is volt. Egyrészt jól megfizették őket, másrészt a munka célja, a szén, 

szükséges az embereknek. 
További tiszteletet érdemelnek álláspontja szerint azok az ősi, helyben élő bányászok, akik a bányából 

feljőve, otthon tovább folytatták a munkát, gazdálkodtak, földet műveltek. „Az Árpád-féle vájárok, amint 

följöttek, otthon találták az újság szélén az írást, hogy hol a család többi tagja, fogja a kaszát és jöjjön.” (A 

betelepülő vájárok egyébként jelentős részt nem lustaság miatt nem foglalkoztak ilyen dolgokkal, hanem 
azért, mert nem rendelkeztek saját földdel, a helyiekkel ellentétben.) Mihály atya egyébként szomorúan 

szemléli, hogy a bányászok leszármazottai egyre kisebb arányban vesznek részt a megemlékezéseken. 

Atyának a könyv mellett nagy szerepe volt még a Szent Borbála-szobor templom mellé helyezésében. 

Ez a szobor annak idején az Erzsébet-aknánál állt egy ápolt parkocskában. Itt volt lehetőség hosszú ideig a 
bányászoknak elmondani a Borbála-imát, leszállás előtt. Majd különféle indokokkal a bányavezetés a kom-

munizmus idején elbontatta ezt a parkot. Ezután néhány ember átvitte a szobrot a plébánia udvarára, ahol 

hosszú ideig állt, egy betonalapon. Majd Vargha Miklós Péter atya plébánosként megváltoztatta a plébánia 

bejáratát (Ez egyébként indokolt volt, mivel csak így lehetett kocsibejárót kialakítani.). A szobor környéke 
ezután elbozótosodott, majd jött Mihály atya, aki Pánczél Mihály akkori polgármesterrel közösen célul 

tűzte ki egy kis parkocska kialakítását, ahol el tudják helyezni a Borbála-szobrot. Így alakult ki a templom 

melletti bányász emlékmű. 2006-ban áldotta meg Szeifert Ferenc csolnoki plébános. (A park úgy jöhetett 

létre, hogy az egyházközség és a hivatal is felajánlott egy kis területet hozzá.) 

Mihály atya szerint a jövőben is folytatni kell a bányászokról való megemlékezést, mivel tanulhatunk 
tőlük a mai napig. „Ők a többi ember érdekében hajlandóak voltak az életüket kockáztatni. Ezt érdemes 

megtanulni tőlük manapság, amikor nagyon a kényelem irányába kezdünk elmenni.” 

Zárásként: Bár Mihály atya elsődlegesen, volt tokodi plébánosként van jelen a köztudatban, a fentebb 

leírtak is tanúsítják, hogy a bányászat emlékének megőrzéséért folytatott harcban is nagy szerepe volt. 
 

Oláh Szabolcs 

Tokodi tollforgatók – Kardos Mihály 

Hallott róla? 

Hallott róla, hogy Martonyi Jánosnak, Magyarország korábbi külügyminiszterének tokodi felmenői vannak? 

Anyai ági dédapja Randl Máté Táton és Tokodon volt jegyző. Táton lett eltemetve. Talán személyes kötődése 

miatt vált lehetővé, hogy a miniszter Úr adta át községünknek a 2000. évben a millennium zászlót. Az 

ünnepségről készült videó felvétel megtalálható a Tokod Helytörténeti Kultúrmisszió kínálatában, a Face-
book-on és a www.tokodanno.hu honlapon. 

 

Tokod, 2021. január 14.                   Pánczél Mihály 
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A Tokodi Általános Iskola története – 4. rész 

Az iskola tanítóira és lelkészeire vonatkozóan a ránk maradt iratokban a XVII. századig nincsen említés. Az 

említett század végén van az első. 1698. október 9-én lelkészt kapott Molnár Márton személyében (Seres 
Ferenc – Seres Sándor: Tokod Története), aki Pusztafödémesről került Tokodra. Megelőzően Kis-Váradon és 

Nagysurányban szolgált (Németh Lajos: Series parochiarum et parochorum archi-diocesis Strigoniensis ab 

antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV. Strigonii 1894.) Egy személyben lehetett lelkész és ta-

nító, mert az 1701. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv Molnár Márton nevű iskolamestert említ. Az iskolames-
terek főfoglalkozása a kántorság volt (Seres Ferenc – Seres Sándor: Tokod Története) mellette azonban taní-

tottak is. Az 1800-as évek végéig használatos az iskolamester megnevezés, azt követően kántortanító. Volt 

idő amikor egyedül tanítottak és volt, hogy segéd tanítóval osztották meg az oktatást. Olykor az iskolamester 

volt a falu nótáriusa, azaz jegyzője is. 

A továbbiakban azok a személyek következnek, akik kezdetben szép egyházi énekekre, vallásos és erköl-
csös életre, olvasásra, számolásra a későbbiekben egyre több közismereti tantárgyra oktatták a faluban élő 

gyermekeket: 

 - Molnár Márton Iskolamester 

 - Dvoreczky Márton iskolamester 1732-? négy gimnáziumi osztályt végzett 
 - Pató István iskolamester 1755-? 

 - Nagy Márton iskolamester 1783-? tud németül is. 

 - Rausch János iskolamester 1812-? jegyző is 

 - Uramovszky Pál iskolamester 1828-1942 jegyző is, felesége Sejlloba Barbara 
 - Malocsy Mihály segédtanító 1823-? 

 - Kiss József iskolamester 1842. május 6 - 1849, jegyző is 

 - Schinczl János iskolamester 1849. június 1. - 1849. szeptember 8. 

 - Paulovics József iskolamester 1849. szeptember 9 - 1855, jegyző is 
 - Randl Máté iskolamester 1856-1863 december 8., jegyző is, tud németül és latinul a magyar mellett. Tátra 

távozott, ott 1871-ben közjegyzőnek választották 

 - Hutkai Antal kántortanító 1869-1878 

 - Halász Ferenc kántortanító 1878-1882 

 - Jan János tanító 1881-1882 
 - Hajabács Ferenc kántortanító 1883-1912. 1907-től főtanító. Esztergomban szüle-

tett 1860. január 7-én, ott nyert képesítést is 1878-ban. Szülei Hajabács Albert és 

Bartal Julianna. 1886-ban kötött házasságot Széles Gizellával. 1912. október 18-án 

hunyt el Tokodon ütőér-elmeszedés miatt, ott is van eltemetve. Fehér Istvánné és 
Bögös Istvánné tokodi tanítónők közeli rokonai. Javadalma 1907-ben 18 hold 687. 

öl szántóföld, 1 hold 245 n.öl rét és 504 n.öl szőlő, legeltetési jog szarvasmarhára, 

4 öl fa az erdőből. 16 hl. rozs, kántori bére 472 korona, tanítói bére 797 korona 

(EPL 1465-1468/1908). Javadalmához tartozik még 20 mázsa szén. 
 - Burány Ferenc tanító 1886-1890 

 - Balogh István 1890-1894 

 - Vigh János 1894-? 

 - Gottmann Vilma 1902-1941. Szombathelyen született 1879. augusztus 2 –án, Tokodra jövetelét követően 

óvónői képesítéssel alkalmazzák, a tanítói képesítés megszerzése után 1906-tól véglegesítették. 
 - Zsuffka Emília 1901-1902 

 - Tóth Ferenc 1902-? Esztergomban született 1879-ben 

 - Serlegi Mária 1904-1929 

 - Szőllősy Margit 1903-? 
 - Szentgyörgyi Sándor kántortanító 1912. november13. – 1927-ig. 1887-ben született.  Zemplén megyéből, 

Dénesújfaluból. 1922-ben az iskolaszék megbízta az igazgatói teendők ellátásával. Önkényeskedései miatt 

felfüggesztették, majd 1927-ben elbocsájtották.  

 - Grabler Károly 1916-1922. Az igazgató tanító távozása után 2 évig nincs igazgatója az iskolának. 
 - Karmazin Ilona 1919-1921. Ő görögkatolikus tanítónő, és menekült. A tanfelügyelő osztotta be a tokodi iskolába. 

 - Bárdos Béla tanító 1920. október 10. - 1923 

 - Osztás Imre tanító 1922-1938. Az 5. tanítói állásra választották. 1888-ban született Zniováralján 

(Tuócz vármegye). Mielőtt Tokodra került, Dombelvén és Kisbellegén dolgozott. Kirendelt tanítóként jött To-
kodra és 1923-ban pályázatát elfogadva választotta meg az iskolaszék „rendes” tanítónak, majd igazgatónak. 

 - Pribelszky Géza tanító 1923-1928. Dömösön született 1898-ban, Táton és Kislángon (Fejér megye) tanított 

mielőtt Tokodra jött.  

 - Ujvári István tanító 1923-1947. Esztergomban született 1898-ban. 1936-tól kántortanító. 

 - Steiner György kántortanító 1927-1935. Szőkéden született 1905-ben. Tokodra jövetele előtt Lakócsán, Bá-
tán és Uri községben tanított. 

 - Toma Anna tanítónő 1928-1960. Alsólendváról érkezett 1924-ben Tokodra családjával. Nyugdíjas éveit Esz-

tergomban élte. 2003-ban a tokodi önkormányzat „Tokodért” elnevezésű kitüntetés adományozásával kö-

szönti a rubin diplomás tanítónőt. 103. életévében hunyt el Esztergomban 2005. április 16-án, Tokodon volt 
a temetése április 22-én. 

 - Dankó Mihály tanító 1929-1948. Esztergomban született 1910-ben. 1939-ben igazgatói kinevezést kapott. 

1948-ban elhunyt. 
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- Erdős Ferenc tanító 1932-? 
- Bellus Magdolna tanítónő 1936-1938 

- Komora István tanító 1938-? 

- Bors Szilveszter tanító 1938-1939. Kárpátaljára  

távozott. 
- Seres Sándor tanító 1912-ben született. 1938-tól 

nyugdíjba meneteléig tanított Tokodon, közben 2 

évig igazgatói megbízást is kapott. A tanítás mellett 

elkötelezte magát a népművelésnek, színjátszó cso-
portot szervezett. Főként népszínműveket adtak elő 

sikerrel. Ő volt 1945 márciusától Tokod első rendőr-

parancsnoka. Megyei fő méhész is volt, és ellátta a 

községi kultúrotthon igazgatói teendőit is. A községi 

tanács felkérésére testvérével, Ferenccel együtt 
megírták a Tokod története című könyvet. 1993. 

szeptember 13-án hunyt el, testvére Ferenc 1994-

ben. 

- Pándi Gyula tanító 1937-? 
- Kiss János tanító 1939-1940 

- Ujvári Éva, később Bessey Gyuláné 1946-1951 

- Mécs Istvánné tanítónő 1941 ideiglenes helyettes 

- Bády Erzsébet 1942-1947 
- Ágotai László 1940-? Esztergomban született 1921-

ben, 1942 októberében tényleges katonai szolgálatra 

vonult be. Hadifogságba esik, még 1947 végén is fogoly. 

- Bognár Mária 1943. Megválasztása évében lemondott. 

- Szilaj János 1943-? 
- Visontai Alajos 1945-1956 

- Vörös Jánosné 1946-? A felvidékről deportálták, így 

került a háború után Tokodra és lett az iskola taní-

tónője. Ugyanez történt Randik Arankával is. 
- Randik Aranka 1946-1955 

- Lübke Alfonz 1947-? 

- Csóka Irén 1949-1982 

- Vezér József igazgató 1950-1982 
- Vezér Józsefné 1950-1982 

- Laki Balázs Sándor 1950-1952 

- Laki Balázs Sándorné 1950-1952 

- Kovács Géza 1951-? 
- Lelkes Ottóné 1951-? 

- Csipke Jánosné 1952-1986 

- Osztie Vilmosné 1952-? 

- Záray Margit 1952-? 

- Szeder János 1953-1955 
- Zsolnai Ágnes 1953-1955 

- Havas Ottóné 1953-1954 

- Szóda József 1954-1963 Három hónap katonaság 

után 1964- 1967-ig tanácselnök helyettesi megbízást 
kapott a helyi Tanácstól, majd az altárói iskolában 

folytatta a tanítást nyugdíjazásáig, 1996-ig. 

- Barta Mária 1955-? 

- Rados Lászlóné 1955-1984 
- Paulikovics Tibor 1955-1956 

- Paulikovics Tiborné 1955-1956 

- Szabó Rácz Julia 1956-? 

- Fehér Istvánné 1956-1991 

- Huber Andrásné 1956-1990, közben 1981-ben igaz-
gatóvá nevezték ki. 

- Walcz Józsefné 1957-1958 

- Ventura Gyöngyi 1960-? 

- Tili István 1960-? 
- Dr Tóth Gusztávné 1961-1963 

- Csápai Ilona 1962-? 

- Peterke Árpád 1963-? 

- Gábor Anna Mária 1963-1965 
- Kéri Margit 1963-1964 

- Szalczinger Gabriella 1963-? 

- Szabó Adél 1965-? 

 

Az általános iskola tantestülete, 1960-as évek: 

balról jobbra elől ülnek: Csóka Irén, Szóda Jó-
zsef, Sörös Sándor, Vezér József igazgató, Tilli 

István, Kovács Géza és Mécs Istvánné.  

Állnak: Besey Gyuláné, Rados Lászlóné, Vörös Jó-

zsefné, Huber Andrásné, Lelkes Ottóné, Vezér Jó-
zsefné, Ventura Gyöngyi, Csipke Jánosné 

 

- Janik Ferencné 1990-1991 

- Bögös István 1991-1997 

- Farszki Tiborné 1998-2004 
- Szabó Tihamér 2005-és 1992-től a Hegyeskő és 

a Móra iskola összevonásáig az üveggyári iskola 

igazgatója. 

 
A XX. és XXI. század fordulóján a Hegyeskő álta-

lános iskola nevelőtestülete: 

- Farszki Tiborné igazgató 

- Pánczél Éva igazgatóhelyettes 
- Bagó Erzsébet 

- Bartl Zoltán 

- Betákné Stuller Szilvia 

- Bögös Istvánné 
- Farkas Miklósné 

- Hajdú Andrásné 

- Lerner Mária 

- Katona Gabriella 

- Kornokovics Attiláné 
- Nyizsnyánszky Zsolt 

- Pánczél Mária  

- Peltzerné Dinnyés Klára 

- Szentessy Gáborné 
- Szepesi Zsuzsanna 

- Tóth Tamásné 

- Vetési Edit 

- Vezérné Móla Klára 
 

Tiszteletem szülőként is mindannyiuknak. 

 

Kedves Olvasók! 

 
A nevek keresésénél főleg a régi, régebbi időkre 

koncentráltam. Bizonyára nem teljes ez a hosszú 

névsor, mégis egy kis rátekintést ad arra, hogy 

kik adták át tudásukat, szeretetüket 1698 októ-
berétől három évszázadon át Tokod törzsközség 

általános iskolás gyermekeinek. 

 

Tokod, 2023 február  Soós Rezsőné 
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Focimeccsek sorsolása – 2023 tavasz 

U19 Felnőtt 

2021 tavaszán hirdette meg a Kormány a Ma-
gyar Falu Program keretében az Egyházi épített 

örökség védelme és egyéb beruházások támoga-

tása (EEÖR-KP-01-2021) azonosítójú pályáza-

tot, amelyen a Tokodi Szent Márton Plébánia si-

keresen pályázott 14.998.999 Ft összegű kor-
mányzati támogatásra, amelyet a bíráló bizott-

ság az EEÖR-KP-1-2021/1-000767 sz. támogatás 

aláírt Támogatói okiratával településünk római 

katolikus egyházközsége számára megerősített. 
Az értesülést követően az egyházközség önkor-

mányzatunkkal folyamatosan egyeztetve és 

együttműködve árajánlatot kért be korábbi 

templomfelújítással kapcsolatos referenciával 
rendelkező vállalkozóktól. A felújítás kapcsán 

alapvető cél az, hogy a templomhomlokzat kri-

tikus állapotban lévő vakolata cserére, rekonst-

ruálásra kerüljön, ezt követően pedig a teljes 
homlokzatfelület a toronnyal megegyező színe-

zést kapjon. Az előzetes kalkulációk alapján a 

fent jelölt munkálatoknak mintegy 23 millió fo-

rintos költsége becsülhető előre. Tokod Nagy-

község Önkormányzata a 2023. évi költségve-
tési rendeletében foglaltak alapján a projekt 

megvalósulását 5.000.000 Ft-os összeggel tá-

mogatja. Ezek alapján a vakolatfelújítási és szí-

nezési munkálatok tényleges megvalósításához 
további, mintegy 3.000.000 Ft-ra van szüksé-

günk, amely fedezet rendelkezésre állásához 

kérjük a tokodi római katolikus egyházközösség 

tagjait, illetve valamennyi támogató szándékú 
tokodi polgártársunkat. A templom települé-

sünk központi épülete, így mindannyiunk elemi 

érdeke az, hogy állapota a 21. század viszonyait 

tükrözze.  

Kérjük, támogassa a Tokodi Szent Márton templom homlokzatfelújítását!  

A hiányzó, hozzávetőlegesen 3.000.000  Ft-os összeg összegyűjtéséhez a legapróbb adomány is hozzájá-
rul, már 100 Ft adomány is egy apró lépés lehet afelé, hogy 2023-ban a templom felújítása megvalósuljon. 

Adományaikat a következő számlaszámra utalhatják:  

CIB bank – 10700361-72428870-51100005 

Közleménybe kötelezően szükséges feltüntetni: „Templom felújítására” 

A készpénzben szánt adományokat a templomban található adománygyűjtő dobozba is elhelyezhetik,  

vagy a vasárnapi mise előtt/után átadhatják az egyháztestület számára. 
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Anyakönyvi hírek 

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK  

KÖZSÉGÜNK ÚJSZÜLÖTTEIT: 
 

- Papp Levente 

- Szalai Martin Máté 

- Hegedüs Sára Andrea 

- Karakó Ábel Gyula 

- Havasi Ejnár 

- Kolinka Marcell 

- Csajka Soma 

- Farkas Milán Mihály 

Gratulálunk a szülőknek! 

 

 

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK  
ELHUNYT LAKOSAINKTÓL! 

 

- Bocskai István Béláné (Kruppa Anna)  74 éves 

- Bujdosó János     77 éves 

- Zab Sándor      88 éves 
- Zab Sándorné (Flórián Erzsébet)   85 éves 

- Balogh József      84 éves 

- Viola József László     67 éves 

- Faragó Ferencné (Tállai Hajnalka)   85 éves 
- Marsi Jánosné (Kelle Ilona)    67 éves 

- Kellner Jenőné (Süveges Margit)   69 éves 

- Farkas Péter János     67 éves 

- Süveges István     72 éves 

Tokodon a Sáncz-dűlőben kb. 8000 m2 területen  

új telepítésű szőlő eladó, illetve bérbe vehető. 
További információ az alábbi elérhetőségen: 

Erdősi János – 0670 600 6877 

Eladó – bérbe vehető szőlőterület 

Tervezett rendezvények 2023-ban 

• Február 21. – Farsangtemetés 
• Március 11. – Nőnapi bál 
• Március 23. – Borverseny borgyűj-

tés 
• Március 15. – 1848-as forradalom 

emlékünnepség 
• Április 14. – Költészet napja 
• Május 13. – Hajdani Ebszőnyiék ta-

lálkozója 
• Május 20. – Kockahegyi Piknik 

• Május 26. – Hősök napja 
• Június 24. – Nyitott pincék 
• Július 22. – Mazsorett fesztivál 
• Augusztus 6. – Bányász megemlé-

kezés 
• Augusztus 12. – Szezonnyitó szü-

reti felvonulás és falunap 

• Augusztus 12. – Szezonnyitó szüreti 
felvonulás és falunap 

• Augusztus 20. – Szent István nap 
• Október 7. – Őszi szőlőhegyi túra 
• Október 10. – Idősek napja 
• Október 23. – 1956-os forradalom 

emlékünnepség 
• November 12. – Búcsú, borszentelés 
• November 13. – Szent Márton nap 
• December 6. – Mikulás nap 

• December 10. – Adventi vásár falu 
• December 16. – Adventi vásár üveg-

gyár 
• December 17. – Falukarácsony 
• December 31. – Szilveszteri bál 

Az önkormányzat a rendezvények lemondásának, illetve  
időpont változtatásának jogát fenntartja. 
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Nagy örömmel szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy 2022. november 27-én egy 

műanyagkupak-gyűjtő „SZÍV-et” kapott egyesületünk. A „SZÍV-et” Horváth Mihály és Hársfai 
Zoltán, Tokod Nagyközség Önkormányzatának képviselői adományozták egyesületünknek. 
Mint megtudtam a „SZÍV” elkészítésében nagy szerepe volt Kreiszné Zachar Györgyinek,  

Kottinger Pétert egyéni vállalkozónak, Eszköz-Partner Kft-nek, Eszenyi Imre egyéni 
vállalkozónak, Vass és Társa Kereskedelmi Kft-nek, Hartmann Sándornak és fiának, ifj. 
Hartmann Sándornak, Mátyus Sámuelnek  és Wutzel Józsefnek. Önzetlen és kreatív 

munkájukat ezúton is szeretném az Egyesületünk nevében én is megköszönni. 
A „SZÍV”-et azóta kettő alkalommal ürítettük ki és ajánlottuk fel tartalmát egy kislány 
gyógyulásának megsegítésére.  

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik már gyűjtik számunkra a kupakokat és a jó cél 
érdekében ezúton szeretnénk  
másokat is ösztönözni erre. Sokszor nem is gondolná az ember, hogy egy kis dologgal is milyen nagy segítséget lehet 

nyújtani másoknak. Erre ez nagyon jó példa. Kérünk mindenkit, hogy szánja rá azt a kis időt, gyűjtse külön a kupakokat, 
hozza el és töltse bele a „SZÍV”-ünkbe. Az üveggyári Desszertházban folyamatosan lehet átvenni kupakgyűjtő vödröket, 
amiknek segítségével szeretnénk megkönnyíteni a gyűjtést. 

Talán jogosan lehetne feltenni azt a kérdés, hogy egy ilyen nagy múlttal rendelkező sportegyesület profiljába a fentiek, 
hogyan illenek bele. A válasz egyszerű. Úgy gondoljuk, hogy a sport mellett a jó ügy mellé igen is oda kell állni. Talán 
többen is emlékeznek rá, hogy amikor az Egyesületünk fennállásának 90. évfordulóját ünnepelte ( 2016), már akkor a 

rendezvény bevételét jótékonyságra ajánlotta fel. Ez így lesz a jövőben is ahányszor csak módunk és lehetőségünk adódik 
rá.          Csernik Ferenc – T.Ü.S.C elnöke 
 

T.Ü.S.C. hírek 



 
 



 

  


