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2016. június

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
KÜLDJÜNK EGY NAGY HAJRÁT
RIÓBA!

JÚNIUS 30.
Keresse a Coop üzletekben a hajrászalagokat és
írjon buzdító üzenetet a Magyar Csapatnak. 2016.
május 06. és július 1. között 130 Coop üzletben
találkozhat jelenlegi és egykori olimpikonjainkkal.
Tokodaltárón a Coop üzletben Imre Géza
párbajtőrvívó
élsportolóval
találkozhat
személyesen.
Helyszín:
Joker Csemege (2532 Tokodaltáró, Tárna u. 1.)
Időpont:
2016. június 30. (csütörtök) 1215-1345

emléknapja. 1771-ben XIV. Benedek pápa
csökkentette az egyházi ünnepek számát és
törölte ezt a napot. Mária Terézia magyar
királynő azonban 1774-ben ismét elrendelte a
Szent István-nap megtartását, ekkor azonban már
nemzeti ünnepként határozta meg augusztus 20.
napját. 1771-ben először Bécsbe, majd Budára
vitette Szent István kézfejereklyéjét, a Szent
Jobbot; amelyet azt követően évről-évre egyházi
körmenetben vittek végig a városon.
Augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe is. Debreceni
virágkarnevál napja, apák napja Nepálban, a
függetlenség megújításának napja Észtországban,
a király és a nép forradalma Marokkóban.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
2007 óta évről évre meghirdeti a Magyarország
Tortája elnevezésű pályázatot. A Magyarország
Kormányának megbízásából életre hívott
versengésen a bírák innovatív, kreatív ötleteket,
főleg a magyaros ízvilágot tükröző recepteket és
tortákat várnak a „versenyzőktől”.
Forrás: Wikipedia

RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2016. AUGUSZTUS 27 -ÉN
(SZOMBATON) 09:00 ÓRÁTÓL,
A TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN.

ÁLLAMI ÜNNEP
AUGUSZTUS 20.
Államalapító Szent István király ünnepe. Az 1938as
országgyűlés
határozata
értelmében
Magyarország nemzeti és állami ünnepe, I. István
király szentté avatásának évfordulója.
Buda visszavívásának emlékére 1686-ban XI. Ince
pápa katolikus ünneppé emelte Szent István
napját, ekkor augusztus 16. lett Szent István

Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének
segíteni, vagy fel tudnak ajánlani ruhát, cipőt,
használati tárgyakat, bútorokat.
A rászorulóknak nagy segítség, hogy helyben és
ingyen néhány ruhadarabot, vagy használati
tárgyat találnak maguknak a felajánlók jóvoltából.
Köszönjük az adományokat, felajánlásokat, a
helyszínt és a szervezők segítségét.
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VÉRADÁS
2016. július 19-ÉN (KEDD) 15:00-18:00 ÓRÁIG VÉRADÁS LESZ
A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
A véradás életmentés. A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen vér semmi mással nem
pótolható!
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!
2016. április 20-án a Magyar Vöröskereszt véradást
szervezett Tokodaltárón, köszönet az alábbi
személyeknek, akik hozzájárultak a vérkészlet
feltöltéséhez:
Benedek Nikoletta
Tabakovics Szejád
Váradi Imre
Mohácsi Miléna
Gárdonyi Istvánné
Rácz-Porondi Sándor
Simon Ferenc
Nárai Dávid József
Harka Edit
Mauterer Mihályné
Sziklai Béláné
Sziklai Albert
Bagó Imre
Kiss Vilmos
Mezei Edit
Nagy Dénes
Varga Zsolt (Tiszavárkony)

Szerémy Miklós Károly
Blazsik-Tódor Imre (Annavölgy)
Mezei Károly
Bihari Gábor
Bihari Tamás Gábor
Szakács Balázs
Erdős Józsefné
Gábor János László (Budapest)
Lugosi Zoltán (Pomáz)
Égerházi László (Dág)
Aranyosi Zoltán (Esztergom)
Bartók Szabolcs (Nyergesújfalu)
Zsámboki Péter (Fót)
Kolek Zoltán (Tokod)
Falusi Roland (Dorog)
Hirubi Gábor (Tokod)
Klotz Gábor (Esztergom)
Héger György (Tát)
Pálfalvi Tamás Péter (Esztergom)
Kalocsai József (Dorog)
Szakra István (Esztergom)
Lipták László (Dorog)
Lipták Lászlóné (Dorog)
Kovács Jánosné (Nyergesújfalu)
Kovács János (Nyergesújfalu)
Hartmann Imre (Dág)
Ludman Antal (Esztergom-kertváros)
Vachaja Tibor (Mogyorósbánya)
Stósz József (Dorog)
Pfau István Gábor (Dorog)
Rövid Sándor Örs
Faragóné Tankó Mónika (Dorog)
Békési József
Kreisz László
Kovács Ferenc (Nyergesújfalu)

Magyar Vöröskereszt

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2016. február óta született babák:
Puchler Emma Polett 2016.02.27.
Sztojka Brájen Pál 2016.03.13.
Jóni Bence 2016.03.16.
Sándor Alexander 2016.03.23.
Flórián Miléna 2016.03.25.
Kosztolányi Dóra 2016.03.30.
Pék Benedek 2016.03.30.
Kántor Nimród István 2016.04.13.
Hegedűs Adél 2016.04.18.
Farkasdi Máté Tamás 2016.05.04.

Kiss Kevin 2016.05.04.
Varga Norina 2016.05.13.
Szerbuly Zoé Amina 2016.05.18.
Tanka Zoé Mirabella 2016.06.07.
Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk.
Bama-Mama Klub foglalkozás kéthetente a
tokodaltárói Bányász Kultúrotthonban, mindenkit
szeretettel várok.
Szabóné Kurucz Aranka védőnő
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TÁJÉKOZTATÁS
a volt strandfürdő hasznosításával kapcsolatban
Az elmúlt időszakban többen megkeresték az
Önkormányzatot, azzal a kérdéssel, hogy a bérlő a volt
strandfürdő területén mikor alakítja ki a
szabadidőparkot?
A Kiszi-Kő Plusz Kft. (bérlő) és az Önkormányzat között
létrejött bérleti szerződés értelmében a bérlő 2016.
október
31.
napjáig
vállalta
az
ingatlan
tereprendezését és parkosítását.

A szabadidőparkot (padok, játszótér, szalonnasütő)
pedig legkésőbb 2020. július 31-éig kell kialakítania.
A volt strandfürdő hasznosításával kapcsolatban
további kérdésekre is válaszolunk a Polgármesteri
Hivatalban.
Tisztelettel:
Petrik József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Tokodaltáró
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kormány
ajánlásának figyelembevételével a 42/2016. (II.24.)
számú határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.

Az igazgatási szünettől eltérő munkanapokon az
ügyfélfogadás változatlan.
Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók:

Petrik József polgármester 0630/9034775
Tóth Gábor jegyző 0630/2075714

Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz:

2016. JÚLIUS 25 – JÚLIUS 29-IG,
2016. AUGUSZTUS 17 – AUGUSZTUS 19-IG.
A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet ideje
alatt zárva tart, nem lesz ügyfélfogadás.

Híreinket és eseményeinket követhetik honlapunkon:
www.tokodaltaro.hu és a facebook oldalunkon is,
melyet folyamatosan friss tartalommal bővítünk.
Tóth Gábor jegyző

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
Dr. Félix Klára fogorvos
2016. AUGUSZTUS 05 - AUGUSZTUS 28-ig
szabadság miatt nem rendel.

A helyettesítést csak súlyos, halaszthatatlan esetekben
-pl.: fogfájás- lehet igénybe venni.
Megértésüket köszönjük!

Az aktuális helyettesítésről szóló tájékoztató a
fogorvosi rendelő ajtajára, illetve hirdetőtáblájára lesz
kifüggesztve.

Tokodaltárói Fogorvosi Szolgálat

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Tájékoztatom az ügyfeleket, hogy
2016. JÚNIUS 27 - JÚLIUS 01 – ig
szabadságon leszek.

Sürgős esetben bizalommal fordulhatnak a dorogi
központhoz a 06 33/431-170, vagy a 06 20/5615226 telefonszámokon.

A következő ügyfélfogadás 2016. július 4-én,
hétfőn lesz.

Megértésüket köszönöm!
Mauterer Mihályné családsegítő

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Tavaszi események, programok:
- Március 15-i ünnepélyünket az emlékműnél
tartottuk meg március 11-én.
- Húsvét alkalmából az óvónők báboztak a
gyermekeknek, majd minden csoportba külön
„érkezett meg a nyuszi” március 23-án.
- Az Ákom-bákom bábszínház „Mackó házikója”
címmel zenés előadást tartott a gyermekeknek
április 15-én.
- A Halacska és a Maci csoport a solymári
játszóházba látogatott el, április 19-én, mely nagy
élmény jelentett a gyermekek számára.

- Április 20-án a Halacska csoport a Bozsik-program
tavaszi foglalkozásán vett részt a dorogi focipályán.
- Április 21-én a Föld napja alkalmából rendezett
kiállítás megnyitójára voltunk hivatalosak, melyre
gyermekeink szép számmal készítettek alkotásokat,
melyből sok díjazásban részesült.
- Április 22-én a Föld napján virágokat, növényeket
ültettünk az óvoda udvarán, széppé tettük
környezetünket. Ezúton megköszönjük a szülők
segítségét.
Felhívtuk a gyermekek figyelmét a környezet
tudatos életmódra, a szelektív hulladékgyűjtés
fontosságára.
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- Április
25-26-án
megtörtént
a
leendő
- Május 27-én délelőtt a nagycsoportosok
kiscsoportosok beíratása.
elbúcsúztak az óvodától, az évzáró ünnepélyük
- Április 29-én anyák napja alkalmából minden
délután a Kultúrotthonban lett megtartva, a
csoport színvonalas műsorral kedveskedett az
gyermekek nagyon hangulatos, színvonalas műsort
édesanyáknak, nagymamáknak.
adtak a szülők és vendégek számára.
- Május 05-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogattunk
- Június 01-jén a Halacska csoport a Bozsik-program
el a nagycsoportosokkal, mely maradandó élményt
záró eseményén vett részt a dorogi focipályán, ahol
nyújtott a gyermekeknek.
változatos program várta őket, és a rendezők
- Május 12-én került megrendezésre az évek óta
ajándék labdával kedveskedtek nekik.
hagyományos programunk az Egészségnap, mely
- Június 02-án a Nemzeti összetartozás napját
reggel közös zenés tornával kezdődött, majd
ünnepeltük meg.
különböző tevékenységek sorozatával folytatódott
Óvodánkban lehetőséget teremtettünk az angol nyelv
(kóstolás, tapintásos–szaglásos-ízleléses érzékelés,
játékos oktatására, melyet az Angolka-klub vezetője
gyümölcs- zöldségsaláta készítés, beszélgetések a
Nagy Kinga szervezett az arra igényt tartó szülők
helyes-helytelen étkezési szokásokról, találós
gyermekei részére.
kérdések, különböző játékok.) Megköszönjük a
szülőknek az alapanyagok biztosítását!
A nyári nagytakarítási és karbantartási szünet
- Május 20-án nagycsoportosaink a Gárdonyi Géza
2016. JÚLIUS 25-től AUGUSZTUS 12-ig tart.
Általános Iskolába látogattak el, melynek során a
gyermekek megismerkedhettek az iskolával,
Tokodaltáró, 2016. június 15.
valamint az elsős tanító nénivel.
- Május 27-én délelőtt minden csoport változatos
Herczeg Mária óvodavezető
programmal,
külön
ünnepelte
meg
a
gyermeknapot.

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ
„A szebb Tokodaltáróért” elnevezéssel Tokodaltáró
Község is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért hulladékgyűjtési programhoz,
mely 2016. április 28-án került megrendezésre. Évről
évre megszervezik a mozgalmat, hogy közösen
megtisztítsuk
szűkebb-tágabb
környezetünket.
Előzetes regisztrációt követően bárki csatlakozhatott a
számára megfelelő csoporthoz, amely egy kijelölt
találkozási ponton gyülekezett.

Településünk körülbelül 140 fővel képviseltette magát
az akcióban. A részt vevők nagyon aktívan tisztogatták
a település utcáit, közterületeit. A program végén a
szervezők 30 zsák hulladékot szállítottak el.
A szervezők, Tokodaltáró Község Önkormányzata és a
lakosság nevében köszönjük az önkénteseknek az
elvégzett munkát.

Petrik József polgármester

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Fájó szívvel búcsúzunk 2016. március - 2016. június
időszakban elhunyt lakosainktól!
Poltzner Bernátné (1938.)
Kolozsi Ferencné (1934.)
Midler Ágota Anna (1962.)
Vetési Sándor (1926.)
Szatai Józsefné (1950.)
Kis János (1945.)
Sipos József (1939.)
Balogh Pál (1932.)
Hergesell László (1955.)

Kornokovics Attila (1961.)
Benedek Imre (1950.)
Korán János (1938.)
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

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