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K Ö Z E L G Ő  E S E M É N Y E K  
 

N É P S Z A V A Z Á S  
 

A 2016. október 2. napjára kitűzött országos 
népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 16/2016.(VII.5.) IM rendelet 
alapján a tokodaltárói választópolgárok számára 
fontosabb választási időpontokról a következők 
szerint nyújtok tájékoztatást. 
 

MOZGÓURNA 
 

Az a választópolgár, aki egészségi állapota, 
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt mozgásában 
gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodához, vagy 2016. október 2-án 15.00 óráig a 
Szavazatszámláló Bizottsághoz. 
 

ÁTJELENTKEZÉS, 
KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS 

 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 
személyesen szavazhat.  
 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szavazatát.  
 

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a 
külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 
24-én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, 
illetve levélben vagy személyesen a lakóhely szerint 
illetékes helyi választási irodától.  
 

A KAMPÁNY 
 

A népszavazási kampányidőszak 2016. augusztus 13-
tól 2016. október 2-án 19.00 óráig tart.  

 

A SZAVAZÁS 
 

A kijelölt szavazóhelyiségben lehet szavazni 2016. 
október 2-án 6.00 órától 19.00 óráig. 
 

A Helyi Választási Iroda folyamatosan működteti a 
VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOT a 
Polgármesteri Hivatal épületében (József Attila u. 31.). 
 

Elérhetőségei: 
06 33/505-635 

jegyzo@tokodaltaro.hu 
www.tokodaltaro.hu 

 

Helyi Választási Iroda 

2016. Könyvtári hét 
 
 

A természet kincsei, gyógynövények és 
fűszernövények mindennapainkban; Tóth Andrea 
előadása 2016. szeptember 28-án lesz 16 órakor. Az 
előadás ingyenes, szeretettel várjuk az érdeklődőket. 
Helyszín: Tokodaltárói Művelődési Ház. 

 

 

 
 

 

 
 

I D Ő S E K  V I L Á G N A P J A  
 

2016. október 8-án szombaton 15 órakor községünk 
polgármestere az időskorúakat köszönti! 
Nagy szeretettel és tisztelettel várjuk a 65. 
életévüket betöltött helyi lakosokat a Bányász 
Kultúrotthon nagytermében tartandó köszöntő 
műsorra. 
 

mailto:jegyzo@tokodaltaro.hu
http://www.tokodaltaro.hu/
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V É R A D Á S  
 

2016. október 19-én (szerdán) 15:00-18:00 óráig 
VÉRADÁS LESZ a Tokodaltárói Polgármesteri 
Hivatal rendezvénytermében (2532 Tokodaltáró, 
József Attila u. 31.). 
 

 

O K T Ó B E R  2 3 - I  Ü N N E P  
 

2016. október 21-én péntek kerül megrendezésre 
az 1956. évi forradalom és szabadságharc 
emlékére tartandó ünnepség. Az ünnepélyes 
műsor a hagyományokhoz híven a Tokodaltárói 

Bányász Kultúrotthon nagytermében lesz 
megtartva, melyre Tokodaltáró Község 
Önkormányzata meghívja és várja a lakókat. 

 

 

M Á R T O N - N A P  
 

2016. november 10-én (csütörtökön) Márton napi 
lampionos felvonulás lesz, már több éves 
hagyománynak megfelelően. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők. Gyülekező a 
Tokodaltárói Óvoda udvarában (Sport u.3.).  

 

 

 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  
 

Tisztelt Tokodaltáróiak! 
 

Alábbiakban tájékoztatom a lakókat az önkormányzat, 
a hivatal elmúlt időszakban végzett munkájáról, a 
tervezett és elvégzett feladatokról: 
 

Az önkormányzat az elmúlt évben pályázatot nyújtott 
be a 2015. június 9-én bekövetkezett csapadékvíz 
okozta károk helyreállítására. 1.302.000 Ft. önrész 
biztosítása mellett 11.718.000 Ft-ot nyert az 
önkormányzat, a Sport, Kalamár és a Váci utcák egy 
részének felújítására. 
 

A Bányász Kultúrotthon felújítására pályázatot 
nyújtottunk be, ablakcserére, homlokzat javítására, 
lábazat festésére, parkrendezésre. A helyi védelem 
alatt álló épületen, csak olyan munkálatokat 
végeznénk el, amely nem változtatna a rusztikus 
homlokzaton.  
 

Szabó Zsolt önkormányzati képviselő megbízatása 
megszűnt, helyére a következő legtöbb szavazatot 
elért jelölt, Kőszeginé Janik Edit került. 
 

A dorogi rendőrkapitányság beszámolt községünk 
közbiztonsági helyzetéről. Pozitívan értékelték a helyi 
Polgárőrség jelenlétét, a kamerarendszer működését. 
A rendőrkapitány ígéretet tett arra, hogy igyekeznek 
fokozottan jelen lenni a községben. 
 

Beszámolt munkájáról a szociális alapellátást végző 
szolgálat vezetője, az egészségügyi alapellátást végző 
orvosok, védőnő és családsegítő szolgálat. 
 

Ebben az évben is hozzájárult az önkormányzat a 
fogorvosi ügyelethez, mely sürgős esetben Tatabányán 
vehető igénybe községünk lakóinak. 
 

Lakossági jelzés és képviselői javaslat nyomán került 
sor több utunk forgalom-szabályozására. Több utcából 
jelezték, hogy nagy az átjáró forgalom, és nem tartják 
be a sebességet az autósok, ezzel balesetveszélyt 
okozva. 
 

Közmeghallgatáson is a jelezték lakók a Váci Mihály 
utca nagy forgalmának problémáját. Lakók kérték a 
behajtás korlátozását. A rendőrkapitány tájékoztatója 
után született meg a döntés, zsákutca jelzőtábla 
kihelyezéséről. 
 

Rendkívüli testületi ülésen a közterületek 
használatáról és tisztántartásáról szóló rendelet 
tárgyában – a lakosság részéről érkezett aláíróívre 
történő megoldással – módosítottuk helyi 
rendeletünket. Az aláírók azt kérték, hogy a 
mozgóárusítás és mozgóbolti tevékenység megemelt 
közterület használati díját 600 Ft/m

2
/nap összegről 

csökkentsük vissza 400 Ft/m
2
/nap összegre. A 

Képviselő-testület végül úgy döntött, hogy ezen 
tevékenység esetében a díjat 250 Ft/m

2
/nap 

összegben állapítja meg. 
A módosítás értelmében építési törmeléket kizárólag 
csak konténerben lehet elhelyezni, a településkép 
megóvása érdekében. A konténer elhelyezéséért csak 
egy hónap után kell fizetni. 
Az üzemképtelen gépjármű közterületen történő 
elhelyezése esetén a közterület-használat díja – 30 nap 
után - 100 Ft/m

2
/hó összegről 400 Ft/m

2
/hó összegre 

változott. 
 

A Belügyminisztérium két pályázatán indult az 
önkormányzat, az egyik az óvoda vizesblokk 
felújítására, a másik belterületi utak, járdák 
felújítására. 
 

Támogatta az önkormányzat a TABAK labdarúgó 
szakosztály újraindulását. Bízunk abban, hogy 
odafigyeléssel, új elnökséggel, közös gondolkodással 
elindulhat a fejlődés útján. 
 

1.000.000 Ft. állt rendelkezésre a költségvetésben az 
utak kátyúzására. Ebből csak a legszükségesebb 
javításokat tudtuk elvégezni. 
 

Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal, 
egészségház, valamint Óvodánk energetikai 
korszerűsítésére. 
 

A Bányász Kórus és a Kultúrház szervezésében 
megemlékeztünk Tokodaltáró bányászatáról, 
bányászairól. 
 

Kérjük lakóinkat ötleteikkel, véleményükkel, 
környezetük tisztántartásával tegyünk együtt 
településünk szebbé-jobbá alakításáért. 
 

Tisztelettel: 
Petrik József polgármester 
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P A G A N U S  B Ö L C S Ő D E  
 

A Paganus Bölcsőde Tokodaltáró Sport u. 3 szám 
alatti, erre a célra kialakított kertes épületben 
működik, könnyen megközelíthető övezetben. 
 

Bölcsődei és gyermekfelügyeleti szolgáltatá-
sainkat ajánljuk: 
 nemcsak a munkát vállaló szülőknek  
 hanem mindazoknak akik szeretnék 

hozzászoktatni gyermeküket, hogy a maga 
tempójában tanulja meg a társaságba 
illeszkedést, és először kipróbálva jól érezze 
magát társaságban; hozzászokjon a bölcsis / 
ovis napirendhez; 

 és azoknak is, akiknek a gyermeke még 
nehezen viseli idegenek társaságát, és 
havonta/hetente néhány alkalommal 
szeretnék hogy egy vidám társaságban a 
gyerektársaságra ráhangolódjon. 

 

Amit nyújtunk a teljesség igénye nélkül: 

 Családias, szeretetteljes légkör, a kisebbeknek 
nálunk alkalma nyílik a fokozatos 
szocializációra. A közösségbe való 
zökkenőmentes beilleszkedésre, a hasonló 
korú gyermekekkel való megismerkedésre és a 
velük való közös játékra. 

 A nagyobbacskák részesei lehetnek egy olyan 
közösségnek, ahol megfelelő figyelmet és 
támogatást kaphatnak ahhoz, hogy játszva a 

képességeiknek megfelelően fejlődhessenek 
egy biztonságos közegben. 

 Gazdag mobil játszóeszközökkel játszhatnak a 
kicsik. 

 Rugalmas fizetési lehetőség: alkalmi, heti, havi 
illetve minden napos díjszabás. 

 Játszóköri foglalkozásokat (kézműves, 
mozgásos). 

 Teljeskörű gondozási, ápolási ellátást. 
 Irányított, felügyelt játékot, mesélést, 

bábozást. 
 

Ha Önt is érdekli és szeretné, hogy gyermeke egy kis 
csoportban, családias hangulatban töltse napjait, 
hozza el hozzánk! 
 

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal! 
 

Előzetes bejelentkezés 
SMS-ben a 0630/773-46 39 telefonszámon, 

vagy a 
mancusegyesulet@gmail.com e-mail címen. 

 

 
 

 

B R U N S Z V I K  T E R É Z  Ó V O D A  
 
 

A nyár folyamán megtörtént az óvoda 
nagytakarítása, karbantartása. 
 

Megvalósult a Lepke és a Halacska csoport elavult, 
elhasználódott parkettájának csiszolása, lakkozása. 
 

Megtörtént az alsó épület bejáratánál a fűtés 
meghibásodása végett feltört aljzat kijavítása, új 
metlaki lerakása. 
 

Sor került az alsó épület vakolatának kijavítására.  
 

A Lepke csoport új ágytartó szekrénnyel 
gazdagodott.  
 

A tornaszobába új függönyöket vásároltunk.  
 

Az óvoda 4 csoporttal működik. A 2016/2017-es 
nevelési évre beiratkozott gyermekek száma 76 fő.  
 

A csoportok elosztása a következő: 1 nagycsoport, 1 
nagy-középső csoport, 1 kis-középső csoport és 1 
kiscsoport. 
 

Programjaink, események (szeptember-december): 
 

- Mihály napi vásár megrendezése szeptember 
29.  

- Állatok világnapjáról való megemlékezés 
október 05. 

- Idősek világnapja, zenei világnap Katica 
csoport szereplése október 08. 

- Zenés műsor, lufihajtogatás, fényképezés a 
„Mosolybirodalom Alapítvány” támogatásával 
október 20.  

- Márton napi készülődés, felvonulás november 
11. 

- Ákom-bákom bábszínház előadása „Suszter 
manói” címmel november 21. 

- Advent, karácsonyi készülődés  
- Mikulás december 06. 
- Luca nap december 13. 
- Karácsonyi ünnepély az óvodában december 

16. 
 
 

Igény szerint ebben a nevelési évben is lehetőséget 
biztosítunk az Angolka Klub nyelvoktatására. 

 
Herczeg Mária óvodavezető 

 
 

mailto:mancusegyesulet@gmail.com
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G Á R D O N Y I  G É Z A  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  
 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 2016/2017-es 
tanévének rendje és tervezett programjai 

 
A tanév 182 tanítási napból, 36 hétből áll. 
 

Szeptember 7. (szerda)  Szülői értekezlet 
Szeptember 21.(szerda)  SZM értekezlet 
Október 3. (hétfő)    Papírgyűjtés 
Október 21. (péntek)  Megemlékezés az 1956-os 

forradalomról és 
szabadságharcról 

 

2016. november 2 – november 4. 
Őszi szünet 

(- utolsó tanítási nap október 28.  
- első tanítási nap november 7.) 

 

November 9. (szerda)  Fogadóóra 
November 10. (csütörtök) Márton napi felvonulás 
November 11. (péntek)  Tanítási szünet 
November 21 – 25.   Nyílt hét 
December 6. (kedd)  Mikulás ünnep az alsó 

tagozatos tanulóknak 
December 9. (péntek)  Mikulás buli a felső 

tagozatosoknak 
December 21. (szerda)  Karácsonyi játszóház 
 

2016. december 22 – 2017. január 2-ig 
Téli szünet 

(- utolsó tanítási nap december 21.  
      - első tanítási nap január 3.) 
 

Január 20. (péntek)  I. félév vége 
 

Január 27. (péntek) 
Félévi értesítők kiosztása 

 

2017. január 9. és április 30. között kell megszervezni a 
tanulók fizikai állapotának és edzettségének 
vizsgálatát az 5-8. évfolyamokon. 
 

Január 4. (szerda)  Fogadóóra
 

Február  1. (szerda)  Szülői értekezlet 
Február 16. (csütörtök) Farsangi bál 
Február 17. (péntek)  Tanítási szünet 
Március 14. (kedd) Megemlékezés az 1848-as 

forradalomról és 
szabadságharcról  

 

2017. április 13 – április 18. 
Tavaszi szünet 

(- utolsó tanítási nap április 12. 
- első tanítási nap április 20.) 

 

Április 11. (kedd) Költészet napi vers- és 
mesemondó verseny 

Április 12. (szerda)  Húsvétváró játszóház 
Április 24-28.    Nyílt hét 
Május 3. (szerda)   Fogadóóra  
Május 17.(szerda) Német nyelvi mérés a 6. 8. 

évfolyamokon 
Május 24.(szerda) Országos kompetenciamérés 

a 4. 6. 8. évfolyamokon 
Június 2. (péntek)  Nemzeti Összetartozás Napja  
Június 13.(kedd)   Tanulmányi kirándulás 
Június 14.(szerda)  Gárdonyi-nap 
Június 15.(csütörtök)  Utolsó tanítási nap 
 

Június 17.(szombat) 
Ballagás, tanévzáró ünnepély 

 
Székely Gabriella intézményvezető 

 

 

M A G Y A R  V Ö R Ö S K E R E S Z T  
 

 

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. július 19-én a Magyar Vöröskereszt véradást 
szervezett Tokodaltárón, köszönet az alábbi 
személyeknek, akik hozzájárultak a vérkészlet 
feltöltéséhez: 

Tabakovics Szejád 
Dubiczki Rezsőné (Piliscsév) 

Kocsis Jenő 
Benedek Nikoletta 

Méry Diána (Dorog) 
Mautererné Jullich Ivett (Dorog) 

Telegdi Eszter 

Vetési Edit 
Petrik Zsolt 

Mauterer Mihály 
Rományné Meder Ilona (Eger) 

Meder Barnabás (Piliscsév) 
Ujváriné Béres Laura (Lábatlan) 

Kocsis Jenő 
Petrik József 

Beró Csabáné (Esztergom-kertváros) 
Sárosi Józsué 

Kornokovics Kálmán 
Murcsó Péter 

Harka Edit 
Wencz Tiborné 
Gárdonyi István 
Pátrovics Tamás 

Rácz-Porondi Sándor 
Mészáros Norbert (Dorog) 

Molnár Ferenc (Dorog) 
Gajdos Zoltán 
Sziklai Béláné 

 

Magyar Vöröskereszt 
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V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T  
 

2016. június óta született babák: 
 

Méhes Dorka 06.18. 
Laki Kincső 06.25. 

Darabos Laura Anikó 06.27. 
Margit Polett 06.30. 
Kulik Gábor 07.11. 

Danyi Dorina 07.14. 
Danyi Dominik 07.14. 

Gráczó Regina Barbara 07.18. 
Pitrik Marcell 07.21. 

Beniczky Máté Csaba 07.24. 
Lakatos Róbert 08.02. 
Pásztor Patrik 08.14. 
Székely Dávid 09.02. 

Kabacs Krisztián 09.10. 
 

Minden kisbabának és családjának sok boldogságot és 
jó egészséget kívánunk. 

  
 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő 

 

 

H U L L A D É K S Z Á L L Í T Á S  
 

A Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Zt. 2016. 
szeptember 1-től kibővítette a szelektíven gyűjthető 
frakciókat további haszonanyagokkal. Az 
ingatlanhasználók a műanyag és papír frakciók mellett 
a fém hulladékot is gyűjthetik házhoz menő 
rendszerben, ami az alábbiakat tartalmazhatja: 

 öblített alumínium italos doboz (sörös, üdítős), 

 tiszta alufólia, 

 kimosott konzerves doboz. 
 

Elszállítása bármilyen áttetsző zsákban.  
 

Szelektív hulladékgyűjtés Tokodaltárón: 
minden hónap 4. szerdai napja. 

 

Lomtalanítás igényelhető az egész év bármely 
szakában előre egyeztetett időpont alapján, házhoz 
menő rendszerben. Egy alkalommal lehet igénybe 
venni, külön díjat nem kell fizetni. Az elszállítás 
feltétele, hogy az ingatlanhasználónak ne legyen 
díjhátraléka.  

Kitehető lom mennyisége: 3 m
3
 / ingatlan. 

 

Kitehető lomok: bútordarabok, székek, ágyak, 
ágybetétek, matracok, szőnyegek, kerti bútorok és 
konyhai lim-lomok stb. 
 

Szállítás elérhetőségek: 
 

06 33/737-765 
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu 

www.kommunaljunk.hu 
ügyfélszolgálat:  2510 Dorog, Bécsi út 71. 

ügyfélfogadás szerdai napokon 8:00-12,13:00-16:00 
 

Számlázással kapcsolatos elérhetőségek: 
 

06 22/576-070, 06 22/366-029 
penzugy@vertikalrt.hu 

www.vertikalzrt.hu 
8154 Polgárdi, Bocskai út 39. 

 

 

 

N Y U G O D J A N A K  B É K É B E N !  
 

Fájó szívvel búcsúzunk 2016. július - 2016. 
szeptember időszakban elhunyt lakosainktól! 

 

Szabó Ernő (1939.) 
Farkas Béla (1928.) 

Zupán László (1951.) 
Huszár László (1940.) 
Gál Lászlóné (1932.) 
Kapus János (1932.) 
Kapa László (1956.) 

 
 

„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. 

mailto:ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu
http://www.kommunaljunk.hu/
mailto:penzugy@vertikalrt.hu
http://www.vertikalzrt.hu/


ALTÁRÓI TÜKÖR 

XXII. évfolyam 3. szám  

 
 

 


