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„Tokodiak Találkozója”,
„Mestereink, Értékeink Ünnepe” 2013. szept.14-15.

10 év után ismét meghívtuk a Tokodról elköltözött ismerőseinket, volt szomszédjainkat egy 
hazalátogatásra, közel 200-an elfogadták meghívásunkat és reméljük, aki hazalátogatott jól 
érezte magát.

A találkozóval egy időben rendeztük meg immár második alkalommal Mestereink, Értékeink 
Ünnepét.

Terveink szerint e két esemény egyidejű megrendezésével növeltük, erősítettük mindkét 
rendezvényt. A hazalátogatóknak megmutathattuk milyenek vagyunk, együtt örülhettünk 
sikereinknek.
Szombat délelőtt 10 órától vártuk vendégeinket, akiket 11 órától ünnepi műsorral 
köszöntöttünk. A műsorban fellépő minden előadó valami módon kötődött Tokod faluhoz, a 
világot megjárt Farkas Házaspár zongorajátékában gyönyörködhettünk, akik ajándékul Liszt 
műveket hoztak.
Soós Rezsőné Éva néni és Szepesi Zsuzsa saját verseikkel köszöntötték a résztvevőket, 
elmondták mit is jelent a ház végi domboldal, a Hegyeskő, a régi ház, milyen emlékeket idéz.

Mikor az „Őszirózsa” asszonyai, fiai elkezdtek énekelni bizony néhányuknak már könny 
csillant a szemében. A köszöntés végeztével Kolbert Sándor énekelte el saját versét 
harmonika kísérettel.
A megható műsort Polgármesterünk pohárköszöntője oldotta, vitte egy kicsit a vidámság felé.

Sátorbeli programunk délután 3 órakor kezdődött, ahol a faluban működő kis csoportok 
mutatkozhattak be, drukkoltunk a gyerekeknek, ügyeskedtek, sokféle táncot mutattak, 
gratulálunk a táncot tanítóknak. A felnőtt csoportokkal együtt énekeltünk, táncoltunk volna 
legszívesebben.

A meghatottságtól a vidám kacagásig sok minden belefért, de jó volt tokodinak lenni!

A vendéglátás, egy kis beszélgetés után, délután 2 órakor már kezdődött is a kiállítás 
megnyitó ünnepsége a sportcsarnokban. Ez évben újabb alkotótársak, újabb mesterek 
mutatták be tehetségüket, köszönet érte, hogy méltónak találták a rendezvényt mestermunkáik 
bemutatására.

A kiállítás helyszínéül ismét az iskolai sportcsarnokot választottuk, ami most is megtelt 
szebbnél-szebb, érdekesebbnél érdekesebb munkákkal, gyűjteményekkel.
Szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnt alaposan átböngészni, szóba elegyedni az alkotókkal, a 
kiállított könyveket belelapozgatva végignézni.

Nagy örömmel üdvözöltük a Tokodi Üveggyár fénykorát felidéző emlékeket.
A leheletvékony textilcsipkéktől a kovácsoltvas csipkékig sok mindent megcsodálhattunk.

Bemutatkoztak az alkotóházban működő szakkörök, sokszor elmondtuk az érdeklődőknek 
hogy bárki, bármikor bekapcsolódhat a babavarrásba, elkezdhet rajzolni, batikolni, 
megtapasztalhatja az alkotás örömét.

Minden kiállítót meg kellene említeni, kiemelni, akármelyik asztalhoz léptünk újabb és újabb 
szépségekre találtunk, emlékeket idéző fahéj, kávé illat, friss sütemény illat idézte régi 
konyhánk, ünnepeink hangulatát.



Pékmesterünk a megmondhatója hány látogatót csábított az apró, helyben készült friss 
süteménye.

A kiállítás nagy meglepetése volt az az óriási "közönség", akik a lelátón, a nézőtéren foglaltak 
helyet, örömmel üdvözöltük Őket mint tokodi lakosokat, akik eddig sajnos csak zsákokban 
élhettek.

Taps minden egyes résztvevőnek!

Még nem is tudtam szólni a megnyitó részvevőiről, nagy élmény volt hallgatni Maros Detti 
felcsendülő énekét, Faragó Dóra gitárjátékát és az elsős gyerekek énekét, játékát.

A műsor végeztével felcsattanó taps a szereplőket, a kiállítókat, minden közreműködőt, profi 
hangosítónkat, és a támogatóinkat köszöntötte, akik részvétele, jóindulatú segítőkészsége 
nélkül nem jöhetett volna létre ez az élményekben gazdag hétvége.

Tisztelettel köszönünk minden segítséget

Süvegesné Ifjú Ildikó

A vezérkar forgatókönyvet készít a táti Dunaparton.
Grósz Lajosné 

Süveges Istvánné 
Süveges Zoltánné 
Huber Andrásné
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Készülődés a találkozóra

Grósz Lajosné

Juhász Sándorné



Huber Andrásné, Anci 
köszönti a vendégeket

Tóth Tivadar 
polgármester 

köszöntője

Szóda Józsefné 
köszöntője
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Őri István:

Döbbenés

Néha rádöbbenek, hogy bármikor elveszíthetlek,

S arra, hogy nem elég, ha csak egyszer mondom, 
hogy szeretlek.

Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami, 

Hogy milyen jó hangodat hallani.

Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni,
És milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni.

Hogy meg kell mondani, ha valami fáj,

Arra, hogy mindent tönkretehet egy összeszorított száj. 

Hogy túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk,
S, hogy mindig csak jobb sorsot reméljünk.

Arra, hogy mindig kell, hogy legyen erőnk arra, 

hogy nevessünk,

És mindig kell idő arra, hogy szeressünk.

Farkas Zsolt és Várnagy Andrea 
hazalátogató zongoraművészek műsora



Őszirózsa nyugdíjas 
kórus műsora

Soós Rezsőné

Üzenet a szülőfalutól
A Dank-hegy, a Gete, meg a Hegyeskő 
ölelik ezt a gyönyörű falut, 
ahol édesanyád ringatott 
Itt mondtad először, hogy mama!
S az óvodából repesvé szaladtál haza.
A betűket az „Öregiskolában” 
ismerted meg.
Padlásán, az a régi-régi pad 
tán még most is őrzi 
belevésett neved.

Mint víztócsa tükrén a napfény 
felcsillan benned mindaz, 
amit már belepett 
a múló idő pora:
a mácsonyairtás, az ökrészkedés, 
a parázsban sütött krumpli illata, 
öreg szüléd óvó, 
vagy éppen pörlekedő szava.

A hűsvízű „kőkádat” 
a napsugaras „zúgót” 
s a „kisvasút’ füstjét is, 
elvitték az évtizedek.
Eltűnt a „csárda”ahová a vándor 
be-betért egy-két kupicára, 
némák a malmok 
bezárt a bánya, 
a szén új ébredésre vár 
a hegyek gyomrában.

Álmodban Tokod- vitéz
végig száguld a „Csomorják„ alatt.
Szellemében a láthatatlan ősök
küzdelmes élete megmaradt
Emlékeik benned élnek,
amíg szíved dobog
mert ne feledd!
Itt telt el boldog gyermekkorod.

Soós Rezsőné saját versével 
köszönti a vendégeket
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Szepesi Zsuzsanna

Hazavágyó

Ablakomnál hogyha állok, 
alattam a nyüzsgő város: 
lüktet, dobog, sziporkázik, 
esti fényben gyöngysort játszik.

Megad mindent, ami ma kell: 
színház, mozi, üzlettenger, 
fűtött lakás, gyorsétterem, 
iskola és nagy szerelem.

Mégsem tudok benne élni, 
nagy zajával megbékélni, 
úgy hiányzik dombok zöldje, 
kis falunknak áldott csöndje!

Képzeletem, mikor ott jár, 
barangol a kertek alján, 
patak partján lassan lépked, 
tarka réten virágot szed.

Vigyél hát egy kicsit haza, 
hadd sétáljak fel a dombra! 
Domb tetején langyos szélben 
tán megnyugszik bezárt lelkem!

Hazatérés
Olyan ismerős az érzés, mely időnként rabul ejt, 
Hazatérni kis falumba oly édes mámort kelt.
Az utazás, az érkezés varázslatos élmény, 
Végigjárni az utcákat, ahol gyermek voltam én.

Újra látom a hegyeket, melyek szívemhez nőttek, 
Érem vonzó illatát a patak menti rétnek.
Csodás érzés viszontlátni templomunknak tornyát, 
Hallani a nagyharangnak messzire zengő hangját.

R: Hazatérni kisfalumba mindig jó nekem, 
Melegség gyűl szívemben, és könnyes lesz szemem. 
Jóbarátok, ismerősök körbe vesznek engem, 
Szavaikkal, mosolyukkal simogatják lelkem.

Miről olyan sokszor álmodtam, most itt állnak előttem, 
A régi ház, a kiskapu, a rózsafák a kertben.
Velem vannak újra mind a régi játszótársak,
Mesélünk a múltról, hisz összekötnek a szálak.

Kolbert Sándor 
Hazatérés dala

Szepesi Zsuzsanna 
saját verse
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Ilyenkor bánom igazán, mit a sors nékem adott, 
Hogy tőled az élet ilyen messzire elsodort.
S eljön majd a pillanat, hogy ismét vár az út, 
Bocsáss meg, szépen kérlek, drága kis falum!



Örömteli találkozások



Örömteli találkozások



A kiállítás megnyitója

Tóth Tivadar polgármester 
megnyitja a kiállítást

Faragó Dóra 
gitárjátéka

Iskola diákjainak műsora



Iskola diákjainak műsora



Szentessy Gábomé 
minden műsor közlője

Maros Bernadett énekel

Süvegesné Ifjú Ildikó 
köszönet a kiállítóknak

Együtt a kiállításon
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A délutáni műsor

Csillagfény mazsorettcsoport 
műsora



Csizmahijja tánccsoport 
műsora
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Gardellaca énekkar 
műsora



Kéknefelejcs nótakör 
műsora

Közönség
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Mesevár óvoda tánccsoport 
műsora



Óvodai és iskolai tánccsoport 
műsora



Padidi női táncegyüttes 
műsora



Tokodüveggyári iskola 
tánccsoport 

műsora



Kiállítás képei
Robotka László képei és csuhé munkái



Babaszakkör munkái 
szakkörvezető 

Csipke Ferencné

„Mert mi a baba, egy csepp titok.
Nem tárgy, nem élőlény.
Kézzelfogható varázslat.
A kisgyermek kezében kulcs,
mely megnyitja számára a mesék világát.

A felnőtt pedig,
aki kitalálja és megteremti,
mialatt ezt teszi,
megfürdik az örök ifjúság forrásában. ”

Pisk Jánosné Remsey Ágnes



Bányászati emlékek 
Gyűjtők:

Harmath Sebestyén 
és

Papp Sándor



Berdó László 
népi fafaragó 

munkái

Bóka Klára 
munkái



Kézimunka és csuhé 
szakkör munkái



Diákmunkák

Erdősi Magdolna 
munkái



Faragó Ferenc 
vasútmakett és 

helyi vasúttörténet

Faragó Ferencné 
munkái



Farkas Miklósné Mezős Klára 
munkái

Ferenc Dániel 
munkái



Farszki Judit 
munkája

Farkas Lajosné 
munkái
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Grósz Virág 
munkái

Gulás János 
munkái

Bakonyi Gizella 
gyöngyfűző 

munkái



György Lajos 
gyermekjátékok

Huber Andrásné 
régi korsók



Jámborné 
Erdősi Mária 
házikészítésű 
finomságok

Balázs János 
házisajtok

Juhász Erzsébet 
munkái



Katona Vilmosné 
munkái

Kolbert Sándor 
családfája
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Kovács Judit 
gyöngyfűző 

munkái

Kovács Lajos 
makett készítő 

munkái

Közönség



György Istvánné 
mézeskalács készítő

Lehoczki Bernadett 
régi kávédarálók



Mezős Béla 
munkái

Pálinkás
Mártonné
munkái

Tóth Mártonné 
régi kézimunkák

Bednárik Mária 
munkája

Palincsár Martin 
sport trófeák

Tokodiak Találkozója - Mestereink Értékeink Ünnepe



Tokodiak Találkozója - Mestereink Értékeink Ünnepe

Papp Norbert 
asztalosmester 

munkái

Papp Zsombor 
asztalosmester 

munkája

Paulik István 
képei

Régi Tokodi képek
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Szabó Renáta 
munkái

Szabó Tamás 
fotói

Soós Rezsőné 
munkái



Szepesi Zsuzsanna 
verseskötetei

Szóda József 
érmék



Szóda Józsefné 
babagyűjtemény 

életképek
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dr. Robotka Imre 
amatőr festő 

munkái

TUSC
emlékek

Üveggyári
emlékek



Vertcsipke szakkör 
munkái



Konrád István 
díszkovács

Vigh Ákos 
fotói

Huber Andrásné 
a batik szakkör képei



György István 
pékmester



Horváth Jánosné 
munkái

Gazdakör
termékei



Tartalom

Elszármazott Tokodiak Találkozója 2013 

Mestereink értékeink ünnepe kiállítás 2013

Fotókat készítette: Nagyné Szabó Anna 
Borító terv: Huber Andrásné

Nyomdai szerkesztő: Gergely László 
Kiadja: Tokodi Faluközösségi Egyesület 

Felelős kiadó: Huber Andrásné elnök 
Készült: a JANELLA 2010 Kft. Nyomdájában, Esztergom

46 Tokodiak Találkozója - Mestereink Értékeink Ünnepe






