VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

BOKOD

Bokod
A Vértesi Natúrpark északnyugati határán fekvő település első írásos említése 1146-ból származik. A területén folyt ásatások során
azonban jóval korábbi, késő bronzkori leletek is előkerültek. Környéke kedvelt vadászterülete volt Nagy Lajos királynak, akinek
Gerecér nevű vadászkastélya a falu közelében épült fel. A kastélyt
napjainkban Gerencsérvár néven ismerik. 1439-ben falai között
szállt meg Habsburg Albert király özvegye, Erzsébet királyné fiával, a három hónapos V. Lászlóval. Velük volt Kottaner Ilona
udvarhölgy is, akivel a királyné ellopatta a koronát Visegrádról,
hogy mindenáron biztosítsa fia számára a magyar trónt. A török
hódoltság következtében elnéptelenedett vidékre az Esterházyak
katolikus szlovákokat telepítettek ide a Felvidékről.
Műemlékei között a valószínűleg Fellner Jakab tervei alapján,
későbarokk stílusban épült evangélikus, a római katolikus és a
református templomok említhetők meg.
Fényes Elek jellemzése, miszerint „Jóságáról a bokodi kolompér
az egész megyében a leghíresebb”, a burgonya magyarországi termesztésének egyik legkorábbi írásos említése.
A falu határában működik a Vértesi Hőerőmű, melynek 130 hektáros hűtőtaván folyik keresztül a Császár községtől délre eredő
Által-ér. Az elmúlt években itt jelentős horgászparadicsom épült
ki. Kiemelt rendezvény a minden év szeptember utolsó szombatján megtartott szüreti felvonulás és bál.
Bokod Village lies on the northwestern border of Vértes
Nature Park. Its first written document dates back to 1146;
however, excavations have unearthed artefacts from the late
Bronze Age.
The surroundings used to be the beloved hunting grounds of
King Louis the Great of Hungary and Poland, whose hunting
lodge (now called Gerencsér Castle) was to be found in the
vicinity of the settlement. The dowager Queen Elisabeth (the
widow of King Albert of Hungary) spent a night in the castle
with his three-month-old son Ladislaus in 1439, accompanied
by her lady of honour, Ilona Kottaner, by whom she had the
royal crown stolen from Visegrád in order to ensure the
throne to Ladislaus. Later the Esterházys settled Catholic
Slovaks into the region that had been abandoned during the
Turkish occupation.
The registered buildings in the village include the late
Baroque-style Lutheran church, probably designed by Jakab
Fellner, as well as the Roman Catholic and the Calvinist
churches. Anglers will find a paradise by the cooling lake of
Vértes Power Plant. The most remarkable event in the life of
the village is the vintage pageant and ball on the last Saturday
of September.
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