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2017. március

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2017. ÁPRILIS 02-ÁN
(VASÁRNAP) 10:00 ÓRÁTÓL,
A TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN.

amilyen ruhadarabra szükségük van, megtalálják
helyben és ingyen a felajánlók jóvoltából, a nagy
érdeklődésre való tekintettel ismét használtruha
osztást szervezünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni az adományokat,
felajánlásokat, a helyszínt és a szervezők
segítségét.

A rászoruló embereknek, családoknak nagy
segítség, hogy néhány meleg holmit, vagy

Petrik József polgármester

VÉRADÁS

2017. ÁPRILIS 10-ÉN (HÉTFŐ) 15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ
A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉN YTERMÉBEN.
Nagyon sok ember szenved balesetet, míg mások
súlyos betegséggel küzdenek és állapotukon csak
vér pótlásával lehet segíteni. Kérjük, jöjjön el és
segítsen másokon azzal, hogy vért ad.
Az alábbiakra figyeljen, ha véradásra jelentkezik:

Vért adhat minden 18-65 év közötti lakos, aki
egészségesnek érzi magát. A nők évente négy, a
férfiak öt alkalommal adhatnak vért. Két véradás
között legalább 56 napnak kell eltelnie. Fontos a
véradás
előtti
étkezés
és
bőséges
folyadékfogyasztás!
A
véradásra
minden
alkalommal
feltétlenül
hozza
magával
személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját,
valamint TAJ-kártyáját!
A véradás életmentés.
A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi
mással nem pótolható!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu
2017. január 04-én a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
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Rövid Sándor Örs
Erdős László Andorné
Szerémy Miklós Károly
Bihari Tamás Gábor
Tabakovics Szejád
Mauterer Mihály
Mautererné Jillich Ivett
Kukucska Péter
Gárdonyi István
Fige József
Tarcsi Sándor
Szatai Ildikó Mária
Sárosi Jozsué
Hudecz István
Tőke Ervin Ferenc
Pálfi Balázsné
Sziklai Béláné
Tóth Gizella Rozália
Bognár Viktória Diána
Kis Beáta
Haracska Gábor
Pusenyák Béla
Magyar Vöröskereszt
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NAGYPÉNTEK
ÁPRILIS 14.
Az Országgyűlés 2017. március 07. napján
megtartott
ülésén
munkaszüneti
nappá
nyilvánította nagypénteket. A Magyar Közlöny 37.
száma (2017. március 16-i megjelenés) részletezi
a módosítással érintett jogszabályokat.

2017. április 14-e (péntek)
munkaszüneti nap.
HÚSVÉT
ÁPRILIS 16-17.
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és
legnagyobb ünnepe és a tavasz eljövetelének
köszöntése is. Egyházi és családi ünnep egyaránt,
amelyhez világszerte számos népszokás és
hagyomány kötődik, miszerint a férfiak ilyenkor
sorra járják a házakat és versek kíséretében
locsolják meg a lányokat, asszonyokat.

„Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.”

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.

szabadnap, amely a munkások által elért gazdasági
és szociális vívmányokról hivatott megemlékezni. A
májusfa-állítás napja. A népi hagyományok szerint,
ha ilyenkor esik, jó termés várható.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 7.
Kedves Édesanyákat szeretettel köszöntjük!
„Velem voltán örömömben, velem voltál bajban,
velem voltán, ha sírtam, velem ha kacagtam.
Meséltél és meséltél igazakat, szépet,
kívántam, hogy a meséd sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe? Te azt sose kérted,
de talán a két szemem elárulta néked.
Osvát Erzsébet:
Meséltél és meséltél

PÜNKÖSD
JÚNIUS 4-5.
A pünkösd jelentősége, Jézus mennybemenetelét
követően a tanítványok nem rejtőzködtek tovább,
hanem elkezdték terjeszteni a tanítást az
emberek között. A templomokban évről évre
megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek
szabadon. A népi hagyomány szerint a májusi eső
aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót.
Forrás: internet
Polgármesteri Hivatal

A munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja
1890 óta. A legtöbb országban hivatalos állami

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestületének
és
Pénzügyi
és
Szociális
Bizottságának 2017. évi ülései az év elején
meghatározott munkarendjében szabályozva
lettek.
Az ülések nyilvánosak, minden érintett, illetve
érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális témákról
a meghívóból tájékozódhatnak, mely a honlapon
(www.tokodaltaro.hu) közzétételre kerül.
Az idei évben az alábbi időpontokban lesznek az
ülések a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban:

2017. január 25. (szerda)
2017. február 22. (szerda)
2017. március 29. (szerda)
2017. április 26. (szerda)
2017. május 31. (szerda)

KÖZMEGHALLGATÁS
2017. június 28. (szerda)
2017. szeptember 27. (szerda)
2017. október 25. (szerda)
2017. november 29 (szerda)
2017. december 13. (szerda)

18:00
18:00
18:00
18:00
17:00
Művelődési ház
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Petrik József polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
tárgyalásokat a lámpatestek tulajdonjogának
megszerzése érdekében.

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom településünk lakóit
az önkormányzat elmúlt időszakban végzett
munkájáról, döntéseiről:
A 2016/17-es tanévtől a köznevelési
intézmények működtetése és fenntartása
kötelezően állami kézbe került. Az iskolaépület
tulajdonjoga az önkormányzatnál maradt, az
ingatlant – a tornaterem nélkül vagyonkezelésbe adtuk át az Államnak. A
vonatkozó megállapodást nagy körültekintéssel
kötöttük meg, az iskola jelenlegi állapotáról
fényképek is készültek. A tornaterem
tekintetében a közüzemi díjakkal és az éves
karbantartási díjjal kalkulálva 1.550 Ft/óra
bérleti díjban állapodtunk meg a Tatabányai
Tankerületi Központtal. A tornateremre eső
villany, víz és a gázszámlák Önkormányzatunkat
terhelik.
2017. január 1-jén a Polgármesteri Hivatalban
bevezetésre került az ASP rendszer, mely
országos szinten egységesíti a pénzügyi,
gazdálkodási, adózási, iratkezelési és egyéb
hatósági ügyek intézését. Célja az alább
ismertetett
önkormányzati
feladatellátás
egységesítése
mellett
a
közpénznek
önkormányzat általi felhasználásának közvetlen
ellenőrizhetősége, a feladatfinanszírozás és a
likviditási helyzet folyamatos nyomon követése,
az állami pénzügyi ellenőrzés feltételeinek
biztosítása és a gazdálkodási feladatok
támogatása. Az ASP bevezetéséhez 7.000.000
Ft összegű támogatást nyert az Önkormányzat,
melyeket eszközbeszerzésre, adatmigrálásra,
elektronikus ügyintézés kialakítására, valamint
szabályzatok aktualizálásra fordíthat.
Döntött a Képviselő-testület a közvilágítás
karbantartásáról és üzemeltetéséről. Egy évre
kötöttünk szerződést az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt-vel. Másik cégtől is kértünk be
ajánlatot, de tekintettel arra, hogy a
lámpatestek az E.ON tulajdonában vannak, és
azok megvásárlási értékéről nem volt és
jelenleg sincs információnk, ezért úgy
döntöttünk, hogy egy évre ismét az E.ON-nal
szerződünk. Az idei évben folytatjuk a

Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy
közvilágítási hiba esetén, bárki azonnal
bejelentést tehet a 06-80-533-533 ingyenes
telefonszámon. Természetesen a Polgármesteri
Hivatal felé is lehet jelezni a problémát, és az
előbb említett elérhetőségen a munkatársak
jelzik az E.ON illetékesei felé a közvilágítás
meghibásodását.
A Bányász Kultúrotthon vezetője, Szomjúné
Deli Ilona 2017. december 31. napjával
lemondott a Bányász Kultúrotthon igazgatói
posztjáról. Az igazgatói álláshelyre kiírt
pályázatot
a
Képviselő-testület
eredménytelennek nyilvánította. Az álláshely
betöltéséig - a hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat alapján - az intézményt Guba
Mónika vezeti.
Az Önkormányzat 2016. október 20-án
vállalkozási
szerződést
kötött
generál
kivitelezésre a József Attila utca (Bányász utca –
Tárna utca között található) ingatlanjainak
szennyvízbekötésére az NB –BAU Kft.-vel. A
munkálatok megkezdésekor a földmunkagép
egy vasbeton szerkezetű szennyvíz ülepítő és
tároló műtárgyat tárt fel, a további
munkavégzést a rendkívül hideg időjárás
hiúsította meg. Ezért a módosított határidő a
munkálatok befejezésére 2017. március 31.
A Képviselő-testület megvitatta, majd elfogadta
az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletét. A működési kiadások során
költséghatékonyságra kell törekednünk. A
beruházások terén több pályázatot nyújtott be
az Önkormányzat, melyeknek elbírálása
folyamatban van. Az Önkormányzatunk az idei
évben is kíván pályázatokon indulni és bízunk
benne, hogy nyertes pályázatokról tudjuk
tájékoztatni a lakosságot, melyek a település
fejlődését szolgálják.
Az Önkormányzat, a Képviselő-testület számít a
lakosság
segítő
észrevételeire,
az
együttműködésre.
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FELHÍVÁS
Közterület tisztántartás

Avar és kerti hulladék égetése

A közterület használatáról és tisztántartásáról szóló
15/20153.(XII.17.) önkormányzati rendelet értelmében
az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti
járdaszakaszt, nyílt árkot tisztántartani, illetve a járda
és az úttest között lévő zöldsávot gondozni,
gyommentesíteni. A jogszabály betartását a
Polgármesteri Hivatal munkatársai – egyéb hatóság
bevonásával – rendszeresen ellenőrzik. A közterületen
levágott fű, gyom elszállításáról idősek, beteg
emberek esetén az Önkormányzat gondoskodik.
Településünkön az Orgona utca végén kialakított
komposztálót minden lakos igénybe veheti, aki nem
tudja saját ingatlanán elhelyezni a szerves hulladékot.

Avar és kerti hulladék égetését március, április,
szeptember, október és november hónapokban,
hétfőtől csütörtökig – kivéve ünnepnapokon – 14.00
óra és 19.00 óra között lehet végezni.

Komposztálható hulladék gyűjtése
A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a levágott füvet és
egyéb lágy szárú növényeket, de csak és kizárólag
biológiailag lebomló zsákban 2017. évben az alábbi
napokon:

április 18. (kedd),
május 16. (kedd),
június 20. (kedd),
július 18. (kedd),
augusztus 15. (kedd),
szeptember 19. (kedd),
október 17. (kedd),
november 21. (kedd).
A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor
kezdődik. Az ingatlanhasználók részére évi 8 db zsákot
biztosít a Zrt., mely a Tokodaltárói Polgármesteri
Hivatal 7. számú irodájában igényelhető személyesen.

Tilos az égetés közterületen, ködös, esős, szeles
időben. Az égetendő hulladék kizárólag avart és kerti
hulladékot tartalmazhat. A tűz őrzéséről gondoskodni
kell, az égetést kizárólag nagykorú, cselekvőképes
személy végezheti. Az égetés végén, ha a tűz
elhamvadt, gondoskodni kell a hamu belocsolásáról.

Adótartozás közzététele
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.
§-a szerint a jegyző, mint „önkormányzati adóhatóság
helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer –
magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló
adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító
számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos
módon közzéteheti.”
Tájékoztatom a lakosságot, hogy élve a törvényben
biztosított lehetőséggel, – a jogszabályok adta
végrehajtási cselekmények foganatosítása mellett –
2017. április 15. napjától minden hónapban frissítve
az önkormányzat honlapján közzéteszem a
jelentősebb adótartozással rendelkező adózók nevét,
címét és az adótartozás összegét.

Tóth Gábor jegyző

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
2017. január elsejével az iskola működtetését
követően az épület fenntartása is állami kézbe került.
Jelenleg 136 tanuló jár intézményünkbe, akiknek
igyekszünk változatos tanórai és tanórán kívüli
elfoglaltságokat biztosítani az egész tanév során.
Kiemelt figyelmet fordítunk a másság elfogadására, s a
sajátos nevelési igényű tanulókra. Tanulóink többsége
16 óráig az iskolában tölti idejét, az alsó tagozaton
iskolaotthon, a felső tagozaton pedig tanulószoba
működik.
Idén teljes körű szülői elégedettségmérést végeztünk.
A kiküldött kérdőívek 82 %-át kaptuk vissza, és
dolgoztuk fel.
A gyerekek iskolai közérzetére vonatkozó kérdésekre
adott válaszokból megállapíthatjuk, hogy tanulóink
általában jól érzik magukat iskolánkban, vannak
barátaik. A szülők véleménye szerint fegyelmük,
neveltégi szintjük a közepesnél jobb, az alkalmazott
büntetési formák nem mindig érik el a megfelelő
hatást, a jutalmazási formákkal viszont elégedettek. Az
oktatómunkánk
színvonalát,
gyermekek
teljesítményének
értékelését,
a
tehetséges

gyermekekkel való foglalkozást, valamint a lassabban
haladó tanulók felzárkóztatását jónak ítélték, a
sportolási lehetőségeket, szakköröket, tanórán kívüli
programokat elegendőnek tartják.
Az információáramlással elégedettek a szülők, a
személyes kapcsolattartást kevésbé igénylik, inkább az
üzenő füzetet, telefont és az internet adta
lehetőségeket részesítenék előnyben.
A gyermekükkel kapcsolatos problémák megoldásában
az osztályfőnökök segítségét kiemelkedően jónak
tartják a szülők. A tanulási környezetre vonatkozó
válaszok azt mutatják, hogy a legnagyobb az
elégedettség a tornateremmel, könyvtárral, büfével s
legkevésbé elégedettek az iskolaudvarral.
Köszönjük, hogy válaszaikkal segítették munkánkat!
A tanév hátralévő részének fontosabb programjai,
időpontjai:
• 2017. március 20-án 16 órakor szülői értekezletet
tartunk a leendő első osztályosok számára az
óvodában.
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• Április hónapban nagycsoportos gyerekek két
alkalommal
játékos
iskolai
foglalkozáson
ismerkedhetnek a leendő tanító nénikkel, s az
iskolával.
• Előre láthatóan április közepén lesz a 2017/2018.
tanévre történő beiratkozás.
• Április 11-én rendezzük meg a már hagyományos
vers- és mesemondó versenyünket a Bányász
Kultúrotthonban,
ahová
minden
érdeklődőt
szeretettel várunk.
• A tavaszi szünet 2017. április 13-19-ig tart. Az utolsó
tanítási nap 2017. április 12. (szerda), az első tanítási
nap 2017. április 20. (csütörtök).
• Az utolsó tanítási nap délutánján húsvétváró
játszóház várja tanulóinkat.
• Május 17-én német nyelvi mérés lesz a 6. és 8.
évfolyamon,
május
24-én
pedig
országos
kompetenciamérés a 4., 6., 8. évfolyamokon.

• Június
13-án
iskolánk
tanulói
tanulmányi
kiránduláson vesznek részt: az 1. osztályosok
Esztergomba, a 2. és 3. osztályosok Szentendrére, a
4. osztályosok Budapestre, az 5-8. osztályosok pedig
Vácra kirándulnak.
• Június 14-én szervezzük meg a Gárdonyi-napot, s
június 15-én lesz az utolsó tanítási nap.
• Június 17-én tartjuk a ballagást és a tanévzáró
ünnepélyt.
• Tanulóinknak lehetőségük van a nyáron Zánkán
táborozni, az Erzsébet program keretében.
• A Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért Közhasznú
Alapítvány és a Gárdonyi Diáksport Egyesület egész
tanévben
támogatja
az
iskola
tanulóit,
rendezvényeit, programjait.

Székely Gabriella intézményvezető

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Farsangi bálunkat 2017. 02. 17-én délután a Bányász
Kultúrotthonban tartottuk. Ezúton köszönetet
mondunk a szülőknek, valamint támogatóinknak:
Flórián Gyuláné, Lőrincz Jánosné, Csákvári Ferencné,
Kovács Tímea, Kósa Zsolt, vállalkozóknak, valamint a
Joker-csemege üzletnek az anyagi segítséget.
Tavaszi programjaink:
• Március 14. Március 15.-i megemlékezés a szobornál
• Március 20. 16.00 óra Szülői értekezlet a
nagycsoportos gyermekek szüleinek, amit a jövendő
első osztályos tanítónők tartanak
• Március 21. Ákom-bákom bábszínház előadása
(Csizmás kandúr)
• Április 12. Húsvét
• Április 24. Föld napja (ültetés, az óvoda udvarának
szebbé tétele)
• Április 25-26. óvodai beíratás a leendő
kiscsoportosok számára

•
•
•
•
•

Május 04. Anyák napja minden csoportban
Május 11. egészség nap
Május 16. Zenés előadás a Bányász Kultúrotthonban
Május 25. gyermeknap
Május 26. évzáró ünnepély a nagycsoportosoknak.

Az óvoda nyári takarítási, karbantartási szünete 2017.
július 24-től 2017. augusztus 11-ig tart. Ez idő alatt az
óvoda zárva lesz.
Kezdeményezésünkre, - hogy az óvoda szívesen fogad
használt, de még jó állapotban lévő, otthon
szükségtelenné vált udvari játékokat, közlekedési
eszközöket, kerti gyerekbútorokat, - szép számmal
érkeztek felajánlások.
Megköszönjük az eddig behozott játékokat a
szülőknek, és azoknak is, akik a továbbiakban tervezik
támogatni óvodánkat.

Herczeg Mária óvodavezető

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Húsvét alapozó Retro Party a Miniben 2017. április 15én szombaton 2000 órától.
Tájékoztatás: Bányász Kultúrotthon 466-449.
A Föld Napja kiállítás 2017. április 20. 1630
szavazatokat négy kategóriában várjuk április 21-28
között. A kiállítás látogatható a Bányász Kultúrotthon
nyitva tartási idejében.
Hétfő: Nyugdíjas Klub 14 órától
Kedd: Bányász Vegyeskórus próbái 16 órától
Pánczélné Világi Ildikóval
Szerda: Crazy Dance – Bredókáné Ancsával 18 órától
Minden második héten szerdán: Baba-Mama Klub Szabóné Kurucz Arankával

Minden hónap utolsó szerdáján: Környezet-, Egészségés Természetvédő Klub - Benedek Imrénével és
Muntyán Istvánnéval
Péntek: minden második héten Flóra szakkör - Horvay
Jánosnéval
Könyvtári szolgáltatások:
Hétfő, szerda 10-18 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 08-16 óráig
Terem bérbeadás 3000,-Ft/ óra.
Minden csoport szeretettel várja az érdeklődőket és az
új becsatlakozókat!
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ALTÁRÓI TÜKÖR

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Fájó szívvel búcsúzunk 2016. decembertől 2017.
márciusig elhunyt lakosainktól!

Petrányi Balázs (1943.)
Réti Miklós (1931.)
Schilli László (1949.)
Varga Vincéné (1935.)
Véber István József (1956.)

Bojtor Endréné (1928.)
Dőri Gyula (1964.)
Gansperger Irén Margit (1935.)
Jóni Tiborné (1963.)
Juhász Erika (1977.)
Kiss Sándor (1948.)
Peszeki István Jenőné (1926.)

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete
159/2016. (XI.30.) önkormányzati határozatában az
Altárói Tükörben történő hirdetés megjelenésének
díját az alábbi összegekben határozta meg:
A4-es méret 10.000,A5-ös méret 5.000,A6-os méret 2.500,-

A hirdetés fekete-fehér, egyszeri megjelenést
tartalmaz.

Részletekről érdeklődni az alábbi e-mail címen
lehet: anyakonyv@tokodaltaro.hu .
Petrik József polgármester

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Albert-Kemenczei Krisztina.
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