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2016. december

„Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”

„Csak kevés holmi van,
ami hű marad az emberhez.
Talán néhány könyv,
egy szerencsepénz
vagy egy folyton gyarapodó
bélyeggyűjtemény.
És az szülői ház karácsonyfadíszei.”

Juhász Gyula

„Hóban ébred majd az ünnep,
Minden percben nevet ránk.
Tud-e bármi szebbet adni,
mint a békés nagyvilág?”

Stephen King

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben.

Csondor Katalin

„Úgy érzem, mintha az én kicsi karácsonyfámtól
egyszeriben megenyhült volna az élet szigorú
arca, s a reménység meg a jövendő beléptek
ünnepelni hozzám a szobába.”
Wass Albert

Csanádi Imre

„Karácsony nem az ész, hanem a szív ünnepe.
És a szív érzi, hogy azok is ott állnak veled a
karácsonyfa körül, akiket a szemeddel nem látsz.”
Müller Péter

Tokodaltáró Község Önkormányzata
és a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal dolg ozói
ezúton kívánnak minden kedves tokodaltárói lakosnak és
családtagjaiknak áldott, szeretetteljes Karácsonyi Ünnep eket és
boldog, egészségben gazdag Új Évet!

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉGÉRT KITŰNTETŐ CÍM
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. november 30-án megtartott
rendes testületi ülésén döntött a „Tokodaltáró
Községért kitüntető cím” odaítéléséről.
Az önkormányzati rendelet alapján a jelöltek közül
évente két személyt vagy civil szervezetet van
lehetőség kiválasztani, akik érdemesek ezen címre.
Szempont volt a jelölésnél a településen végzett
odaadó munka, a közösségért tett önzetlen
magatartás.

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évben a Tokodaltáró Községért
kitüntető címet
SZOMJÚNÉ DELI ILONA
Bányász Kultúrotthon vezetője
és a

FLÓRA SZAKKÖR
részére adományozza.
Az emlékplakettek a 2016. december 17-én tartandó
Falukarácsony ünnepségen kerülnek átadásra.
Petrik József polgármester
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SZÉPKORÚAK TÁMOGATÁSA
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közelgő Karácsonyi Ünnepek
alkalmából a 70 éves és a 70 év feletti
tokodaltárói lakosoknak 1.500,- Ft. összegű
támogatással szeretne kedveskedni.

2016. DECEMBER 12. (hétfő)
0800-1200, 1230-1530;
2016. DECEMBER 14. (szerda)
0800-1200, 1230-1530.

A szépkorú személyek névre szóló értesítést
kaptak, akik a támogatást a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehetik át
személyesen, vagy meghatalmazott útján az
alábbi időpontokban:

Jó egészséget és Boldog Karácsonyt kívánunk!
Tokodaltáró Község Önkormányzata,
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
dolgozói.

RUHAOSZTÁS
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
szervezők
és
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának nevében, a hagyományosan
megrendezésre kerülő használtruha osztásra,
amelyet a Bányász Kultúrotthonban tartunk

2016. december 17-én (szombat) 1000 órától.
A helyszínre érkezők
12 órától egytálétel babgulyást és hozzá
kenyeret fogyaszthatnak.
00

A meleg ételt a HEIRA-GASZTRO Étterem (2532
Tokodaltáró, Tárna u. 1.) adományozza, melyhez
a kenyeret KÓSA ZSOLT ajánlotta fel.
Ezúton szeretnénk megköszönni az adományokat,
a felajánlásokat, a helyszínt, a Heira-Gasztro
Étteremnek a meleg ételt, Kósa Zsoltnak a
kenyeret, valamint a résztvevők, szervezők
munkáját és segítségét.
Petrik József polgármester

MEGHÍVÓ
Nagyon sok szeretettel meghívjuk a kedves
tokodaltárói lakosságot és az érdeklődőket a
hagyományosan megrendezésre kerülő

FALUKARÁCSONY

A magánszemélyek, kis- és nagyvállalkozók, cégek
adománygyűjtés céljából idén is felajánlásokat
tettek élelmiszerek, ajándéktárgyak vagy pénz
formájában.
Az összegyűlt adományokból a Tokodaltáró
településen élő 3-14 éves gyermekeknek készül
ajándékcsomag,
melyek
átadására
a
Falukarácsony ünnepség előtt kerül sor.

ünnepségünkre.
A rendezvény helyszíne és időpontja:

TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON

A műsorok ideje alatt forralt bor és tea
vásárolható, melynek bevétele a Brunszvik Teréz
Óvoda és a Gárdonyi Géza Általános Iskola
alapítványa javát szolgálja.

2016. DECEMBER 17.
SZOMBAT 1500 ÓRA.

Petrik József polgármester,
Tokodaltáró Község Képviselő-testülete

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
A tokodaltárói Fogorvosi Szolgálat értesíti a
kedves lakosságot, hogy a fogászati rendelés az
alábbi időpontban szünetel:

2016. DECEMBER 22 – DECEMBER 30-IG.

Dr. Szőke Zoltán helyettesítő fogorvos
Elérhetőségek:

Tát, Klapka Gy. u. 2.
0633/445-078

Rendelési idő:

hétfő, csütörtök: 13-15 óráig,
kedd, szerda, péntek: 8-10 óráig.

Helyettesítés csak súlyos, halaszthatatlan (fogfájás)
esetben.
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2016. szeptember óta született kisbabák:
Sztojka Gyula Benjamin 09.15.
Balajti József 09.18.
Sárközi Hanna Veronika 09.26.
Czakó Benett 09.30.
Szabó Zoltán 10.18.
Jóni András Nikolasz 10.20.
Csákfalvi Blanka Tamara 10.23.
Vágási Evelin 11.19.
Vágási Rebeka 11.19.
Szívós Máté Hunor 11.21.
Boros Denisz Dominik 11.23.
Erdősi Roland 11.27.

Minden kisbabának és családjának
boldogságot és jó egészséget kívánunk.

sok

Szeretném tájékoztatni a
kedves ügyfeleimet, hogy
2016. december 27-30-ig
szabadságon leszek.
Megértésüket köszönöm!
Szabóné Kurucz Aranka
védőnő

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.

Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók:
Petrik József polgármester
0630/903-4775

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri
Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás nem lesz:

2016. DECEMBER 21-TŐL (SZERDA)
2016. DECEMBER 30-IG (PÉNTEK).

Tóth Gábor jegyző
0630/207-5714
Haláleset anyakönyveztetésével kapcsolatban
érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
0630/2999-608.

2017. január 02-tól az ügyfélfogadás változatlan.

Tóth Gábor jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
Gárdonyi Géza
Általános Iskola,
valamint
Tokodaltáró Község
Önkormányzata
szervezésében

Időpont:
2017. január 10.
800-1200-ig

Az elektromos és elektronikai
hulladékgyűjtő akció során az alábbi
hulladékok begyűjtése történik:
TV, videó, magnó, hűtő, mosógép,
centrifuga, háztartási kisgépek, háztartási
nagygépek, információs és távközlési
berendezések,
rádiótelefon
készülék,
elektromos és elektronikai barkácsgépek,
szerszámok,
gáztűzhely,
gázbojler,
mikrohullámú sütő, elektromos sütő,
számítógép és tartozékai, nyomtató,
számológép, lemezjátszó stb…

Helyszín:
Általános Iskola udvara
Tokodaltáró

Petrik József polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt tokodaltárói lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az
önkormányzat elmúlt időszakban végzett
fontosabb feladatairól, döntéseiről:
2016. novemberében benyújtottuk pályázatunkat
szociális célú széntámogatásra, megalkottuk
ehhez a törvényi előírásokat, betartva helyi
rendeletünket. A jogosultság egyik feltétele, hogy
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja
meg a 37.050,- ft-ot. A rendelet elfogadása után
már pályázhatnak a lakók, majd döntés születik
arról, hogy kik jogosultak támogatásra.
Községünkben több éve hagyomány, hogy a
településen élő 70 év feletti lakosokat karácsony
előtt támogatjuk. Ebben az évben 1500 Ft/fő
összegben tudunk támogatást nyújtani részükre.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Tokodaltáró, József Attila
utca baloldali ingatlanjainak, (Bányász utca –
Tárna utca között) szennyvízbekötése tárgyban
bekért árajánlatok alapján megállapítja, hogy a
NB-BAU Kft. (2532 Tokodaltáró, Bányász u. 3.)
érvényes
és
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempont szerinti
legkedvezőbb ajánlatot tette, erre tekintettel az
ajánlattevő ajánlatát, mint érvényes és nyertes
ajánlatot kihirdeti. Az NB-BAU Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlati ára:
bruttó 7.117.316,- Ft, azaz bruttó hétmilliószáztizenhétezer-háromszáztizenhat,- forint.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazta
a
polgármestert
a
vonatkozó
szerződés
megkötésére azzal a feltétellel, hogy a garanciális
visszatartás mértéke 10%.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Vajaskúti dűlő csapadékvíz
kezelésének tárgyában a REIFEN-BAU Kft (2532
Tokodaltáró, Vajaskúti dűlő 107.) ajánlatát
elfogadta. REIFEN-BAU Kft. ajánlati ára: bruttó
8.255,Ft/m,
azaz
bruttó
nyolcezerkettőszázötvenöt forint.
Községünk lakói, és a településen átutazók
láthatták, hogy karácsonyi díszvilágítás került fel a
főúton az oszlopokra, a következő évben
tervezzük bővítését, a környező településekhez
hasonlóan ezzel is szeretnénk hozzájárulni a
karácsonyi várakozás hangulatához.

szerződés
előkészítése
során
nagy
körültekintéssel jártunk el az állag megőrzése
tekintetében.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §
(1) – pályázatot írt ki a Bányász Kultúrotthon
intézményvezetői munkakörének betöltésére.
A Képviselő-testület az Altárói Tükörben történő
hirdetés megjelentetésének díját az alábbi
összegben határozza meg:
 A4 oldal méretben a hirdetés ára: 10.000,- Ft
 A5 oldal méretben a hirdetés ára: 5.000,- Ft
 A6 oldal méretben a hirdetés ára: 2.500,- Ft
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött a Tokodaltáró
Községért kitűntető cím odaítéléséről, melyet a
falukarácsonyi ünnepségen fogunk átadni.
A téli időszakban biztosítja az önkormányzat
december 1-jétől március 31-ig a hókotrást és a
síkosság mentesítést, vállalkozóval kötött
szerződés formájában. Kérjük a kedves lakókat,
hogy ingatlanjaik előtt a balesetek elkerülése, és
a biztonságos közlekedés érdekében ezt önök is
tegyék meg.
Ebben az évben is csatlakoztunk a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. 18
tanuló nyújtott be pályázatot. Minden pályázó
pozitív elbírálásban részesült, 10 hónapon
keresztül 3000 Ft/fő támogatásban részesülnek
önkormányzatunktól.
Önkormányzatunk a vagyon megőrzése mellett,
költséghatékonyságra,
takarékosságra,
a
kintlévőségek
behajtására,
energetikai
beruházások
megvalósítására,
pályázatok
benyújtására törekszik.
Szinte
minden
évszakban
szervezünk
hagyományteremtő
szándékkal
települési
rendezvényeket, ünnepélyeket, programokat,
melyekre hívjuk - várjuk településünk lakóit.
Szándékunk ezekkel az eseményekkel a lakosság
összefogása, élményekkel gazdagítása. Kérjük
Önöket,
hogy
részvételükkel,
ötleteikkel
támogassák az önkormányzat kezdeményezéseit.
Arra kérem településünk lakóit, bízzanak abban,
hogy a hivatal dolgozói és az Önök által
megválasztott képviselőtestület legjobb szándéka
szerint a település érdekében végzi munkáját.

2017. januárjától az állami köznevelési
intézményeket
a
KLIK
működteti,
vagyonhasználatba veszi át az intézményeket. A
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ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK
A TOKODALTÁRÓI INTÉZMÉNYEKBEN
Dr. Völner Pál: a vidéki települések fejlesztése a
legfontosabb
Jelentős megtakarítást jelenthet több intézmény,
az iskola, a polgármesteri hivatal, az egészségház
energetikai fejlesztése, amelyet pályázati
forrásból finanszírozhat Tokodaltáró. „A 150
millió forintos beruházást vissza nem térítendő
pályázati forrásból valósítaná meg a település,
bízom benne, hogy sikerrel. Megyei fejlesztési
biztosként támogatni fogom a pályázatot minden
fórumon” - mondta Tokodaltáró országgyűlési
képviselője.
Tokodaltáró önkormányzata 150 millió forintos,
vissza nem térítendő forrásra nyújtott be
pályázatot, amely nem csak egyszeri beruházást
jelentene, hanem jelentős költség-megtakarítást
is, az így felszabaduló forrásokat pedig egyéb, a
közösséget fejlesztő célokra tudja fordítani
Tokodaltáró. A több, önkormányzati intézményt
érintő – iskola, egészségház, polgármesteri
hivatal - energetikai fejlesztése olyan régóta
fennálló problémákat oldana meg, amelyre eddig
nem
volt
lehetőség.
„Önerőből,
saját
költségvetéséből az energetikai fejlesztés 150
millió forintos költségét nem lehet előteremteni,
a térség képviselőjeként bízom benne, hogy a
pályázat sikeres lesz, és megvalósulhat a
beruházás” – mondta dr. Völner Pál.
A hagyományos közösségek támogatása kiemelt
cél
A megyei fejlesztési biztos hozzátette, nem csak a
helyben megvalósuló fejlesztések fontosak,
hanem ugyanilyen kiemelt jelentőséggel bírnak az
országos programok is, különös tekintettel a
közösségek, családok támogatására, hiszen ezek
jelentik a jövőjét egy-egy kistérségnek, a zálogát
annak,
hogy
megállítható
a
falvak
elnéptelenedése, a hagyományos közösségek
széthullása. „Az önkormányzatoknak nyújtott
támogatások - mint az említett energetikai
fejlesztések – mellett ugyanilyen fontos a helyi
vállalkozások segítése pályázati forrásból: a TRGY
Kft
több
mint
160
millió
forintos
kapacitásnövelési
és
termékkorszerűsítései
beruházását segítő pályázat, vagy az IKESZEP BT
közel 5,5 milliós beruházási pályázata mind ezt a
célt szolgálják” – mondta Völner Pál.
Az országgyűlési képviselő hozzátette: ugyanilyen
fontosak
a
térségben
megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések: a már korábban

megvalósított, Esztergom-Budapest vasútvonal
felújítási projektet tovább bővítve 2018-as
kezdettel a vonal villamosítása is megtörténik, de
a 2016-os komplex útfelújítási program keretén
belül a térség főúthálózatának megújulását is
sikerült elindítani.
ALCÍM: Helyben döntsék el, milyen fejlesztés a
fontos
Tokodaltáró
országgyűlési
képviselője
hangsúlyozta: fontos, hogy olyan pályázati
lehetőségeket biztosítsunk, amelyek a vidéki
települések igényeit veszik figyelembe. „Helyben,
az itt élők tudják elsősorban, hogy mely
területeken van szükség leginkább fejlesztésekre.
Ezért jött létre az úgynevezett Területi Operatív
Program – TOP –, amely a megyei
önkormányzatokon keresztül közvetlenül a
településekhez jut el. Komárom-Esztergom
megyében több mint 25 milliárd forint uniós
forrás áll rendelkezésre, a turisztika, a gazdaság
és a közlekedés, valamint az oktatási,
egészségügy
és
szociális
intézmények
fejlesztésére a településeken” – fogalmazott a
képviselő.
„A rendszerváltás óta eltelt negyed évszázadban
nagyon kevés forrás jutott a vidéki
Magyarországra, ezen most van lehetőség
változtatni, az ehhez szükséges feltételeket
sikerült is megteremteni. Bízom benne, hogy
Tokodaltáró minél több pályázaton indul sikerrel,
a település képviselőjeként igyekszem a lehető
legtöbbet segíteni ebben. Az idei év hátralévő
részében békés, nyugodt adventi időszakot,
boldog karácsonyt, jövőre pedig sikeres
pályázatokat, és egy fejlődő, erős Tokodaltárót
kívánok minden itt élőnek” – mondta dr. Völner
Pál.
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BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Események, programok, ünnepek:
- Szeptember
29-én
rendeztük
meg
hagyományos Mihály napi vásárunkat az
óvodában az iskola alsó tagozatos diákjaival,
pedagógusaival együtt. Az előkészületek
minden csoportban külön folytak, az elkészült
portékákat a gyermekek büszkén, örömmel
vitték haza.
- Október 8-án a Katica csoport a
Kultúrotthonban
szerepelt
az
Idősek
Világnapja és a Zenei Világnap alkalmából.
- Október 20-án a Mosolybirodalom jóvoltából
a gyermekek bűvész előadását nézhették meg,
majd ajándékként mindenki kapott egy
„lufiból” hajtogatott figurát.
- November 10-én minden csoport a saját
készítésű lámpásával vett részt a Márton napi
felvonuláson a szülőkkel együtt.
- November 21-én az Ákom Bákom Bábszínház
„A suszter manói” c. előadását tekintettük
meg az óvodában, mely nagyon nagy élményt
nyújtott a gyerekeknek.

- November 25-én délelőtt a Katica csoport a
Bozsik program I. fordulóján vett részt a
dorogi tornacsarnokban.
- Az Adventi készülődés, a gyertyagyújtás,
karácsonyi ráhangolódás minden csoportban
külön történik.
- A Mikulás december 05-én látogat el majd
óvodánkba.
- A Luca napi népszokásokkal minden csoport
külön ismerkedik.
- Karácsonyi ünnepélyünket december 14-ére
tervezzük.
- A Katica csoport december 17-én a
Falukarácsonyi ünnepélyen kis műsorral
kedveskedik a résztvevőknek.
- 2016. december 22-től 2017. január 01-jéig az
óvoda zárva tart.
Mindenkinek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói!
Herczeg Mária óvodavezető

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Ebben az évben történt:
- Április 7-én az iskola 7. és 8. osztálya számára
„Karinthy örök” című darabját mutatta be a
Szabad Ötletek Színháza.
- 14-én Finy Petra fiatal költőnő mutatta be verseit a
kisiskolásoknak.
- Szeptember 28-án a III. negyedév előadója Tóth
Andrea, az előadás témája: „A természet kincsei, gyógynövények
és
fűszernövények
mindennapjainkban” Az előadáson a KET klub,
intézményünk kis csoportja is részt vett.
- IV. negyedéves rendezvény október 4-én,
„Meseparti” címmel került megrendezésre. A
játékos vetélkedőt Mikolasek Zsófia szervezte és
vezette. Résztvevői az iskola 3. és 4. osztálya
- KSZR-nél
betervezett
rendezvénykeretünkből
október 27-én egy V. rendezvényre is futotta, így
egy olyan előadást választottunk, melyen az
óvodától az iskoláig mindenki részt vehetett. Az
iskola tornatermében felállított kupolában 3
ismeretterjesztő előadást vetített a szegedi
Partiscum Csillagászati Egyesület.

Új dokumentumok (könyvek, folyóiratok)
beszerzésére ebben az évben kb. 300 ezer
forintból gazdálkodhattunk. Tárgyi kiadás ebben
az évben nem történt.

villáma” című
történelmi és műveltségi
vetélkedő döntője zajlott. Iskolánk 7. osztályos fiú
és leánycsapata is a döntőbe került. Fiú
csapatunk a 3. helyen végzett.
http://kemlib.jamk.hu/szam/2016_04/kemlib_20
16_04.pdf
Október első hetében az Országos Könyvtári Hét
alkalmából két napra szerveztünk központi
forgatókönyv alapján előadást, programot. 4-én
Kovács István „Csíksomlyó a magyarság
életében” érdekes megközelítésű előadását
hallgathatták az érdeklődők. 6-án az épületben
található helytörténeti kiállító terembe vártuk a
látogatókat kötetlen beszélgetésre településünk
történetéről.
Következő évre megrendelt folyóirataink:
- 24 óra
Szép Lak
- Story
Magyar Horgász
- Családi lap
Bravo
- Praktika
Dörmögő Dömötör
- Csodakert
- Természetbúvár

Szeretettel várjuk
könyvtárunknak!

Április 14-én A megyei KSZR támogatásával a
leányvári művelődési házban megtartott „Hadak
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Szomjúné Deli Ilona
Bányász Kultúrotthon vezetője

ALTÁRÓI TÜKÖR

HIRDETMÉNY
a téli időjárással kapcsolatos feladatokról
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A téli időjárás beálltával szeretném felhívni a
figyelmet a hó- és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására.
A közterületek használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet
értelmében a magánszemély, a vállalkozó köteles
a tulajdonában lévő ingatlana előtti járda,
tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről
gondoskodni.

Felhívom a figyelmet, hogy a magánszemély, a
vállalkozó köteles a tulajdonában lévő épület
(lakóház, üzlet, műhely) tetőszerkezetén
felhalmozódott havat, valamint a kialakult
jégcsapokat eltávolítani.
Kérem, hogy a rendeletben foglaltakat
embertársaink – kiemelt figyelemmel a
gyermekekre és az idősekre - testi épsége, a
biztonságos és balesetmentes közlekedés
érdekében szíveskedjenek betartani.
Tóth Gábor jegyző

VÉRADÁS
2017. JANUÁR 05-ÉN (csütörtök) 15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
Az alábbiakra figyeljen, ha véradásra jelentkezik:

Tabakovics Szejád
Benedek Nikoletta
Rövid Sándor Örs
Bagó Imre
Simon Ferenc
Nárai Dávid József
Kecskeméti Edit (Dorog)
Erdős László Andorné
Szabó István (Tát)
Kovács Tibor (Tát))
Hudecz István (Dorog)
Lévai Sándor
Gárdonyi Istvánné
Lévai Sándorné
Harka Edit
Murcsó Péter
Wencz Tiborné

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!

2017. évre tervezett véradások időpontjai:
2017. január 05.
2017. április 10.
2017. július 06.
2017. október 18.
2016. október 19-én a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:

Magyar Vöröskereszt

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Fájó szívvel búcsúzunk 2016. szeptember - 2016.
november időszakban elhunyt lakosainktól!
Csicsay István György (1942.)
Kántor István (1979.)
Korán János (1938.)
Bediné Ocsay Margit (1952.)
Zsömle Lajos (1928.)
Reményi Vilmos (1938.)
Hegedűs Adolfné (1925.)

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)
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KÖSZÖNETTEL
Tokodaltáró Község Önkormányzata, a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal, és a helyi intézmények
nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 2016. évben nyújtott munkáért, adományokért és
segítő közreműködésért. (A lista lapzártánkig beérkezett adományok alapján készült.)
Rosenberg Hungária Kft.
Aqua Europa Kft.
Tokod Recycling Kft.
Heira-Gasztro Étterem
Jurkovics Kft. Hús nagy- és kiskereskedelem
Berta Trafik Bt.
Szentgyörgyi Sándorné e.v.
JSG Bt. Mini-Mix Vegyesbolt
Kiszi-Kő Plusz Kft.
Eniga Kft.
Magic Kft. Boday Tibor
Gremsbergerné Pétervári Henriett zöldséges
Kovács Tímea zöldséges
Fekete Zoltán
Dr. Szabó Éva

Nagyné Botos Zsuzsanna
Guba László
Lévai Sándorné
Petrik Zsolt
Palla Zsolt képviselő
Kósa Zsolt képviselő (pékség és kertészet)
Tóth Gábor jegyző
Petrik József polgármester
Kósa Zsolt és családja által felajánlott fenyőfa a
Bányász Kultúrotthon udvarában került
felállításra, köszönjük.
Petrik József polgármester

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