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2015. december

Tóthárpád Ferenc: Ugye hallod szavam?
Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!
Segíts, hogy a testvéremnek
jó testvére legyek,
szeretetem tőled kapjam,
és hogy szeressenek!

Segíts, hogy a szüleimnek
jó gyermeke legyek,
Megérthessem a világot
és az embereket!
Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!

ADVENT TÖRTÉNETE
A Szent András ünnepéhez legközelebb eső
vasárnaptól Jézus Krisztus születésnapjáig,
december 25-ig tartó időszak a keresztény
kultúrkörben az előkészület ideje a karácsonyra.
Advent első vasárnapja a vízkereszt utáni első
vasárnapig tartó karácsonyi ünnepkör és az
egyházi év kezdete.
A liturgiában színe a lila, kivéve advent harmadik
vasárnapját, amikor szabad rózsaszínt használni.
A szó a latin adventus Domini - az Úr eljövetele
kifejezésből származik.
Kezdetben csak egy adventi vasárnapot
ünnepeltek, a VII. században Nagy Szent Gergely
pápa állapította meg négyben számukat, s az
adventi időszakot 1570-ben V. Pius pápa tette

kötelezővé a katolikus egyházban.
Régen advent kezdetét éjféli harangzúgás jelezte,
hajnali misére jártak.
Korábban szokás volt az adventi időszakban
böjtöt tartani. Az adventi böjti idő alatt tiltották a
zajos
mulatságokat
és
az
ünnepélyes
házasságkötéseket, de az utóbbit az 1661. évi
nagyszombati zsinat püspöki engedélytől tette
függővé. A böjtölés hagyománya a 20. század
közepén tűnt el.
Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész készítette el:
egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát
helyezett el, melyek közül minden nap eggyel
többet gyújtott meg karácsonyig.
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RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata használtruha
osztást szervez 2015. december 13-án, a
tokodaltárói Bányász Kultúrotthonban.
A hagyományosnak mondható eseményre
szeptember 20-án is sok érdeklődő jött el.
A rászoruló embereknek, családoknak nagy
segítség, hogy néhány meleg holmit, vagy
amilyen ruhadarabra szükségük van, megtalálják
helyben és ingyen a felajánlók és a szervezők
jóvoltából.

A ruhaosztással egy időben a HEIRA-GASZTRO
étterem felajánlásában egytálétel ebédet
fogyaszthatnak az odaérkezők, melyhez a
kenyeret KÓSA ZSOLT biztosítja.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
közreműködőknek az adományokat, a meleg
ételt, a kenyeret, a felajánlásokat, a helyszínt és a
résztvevők, szervezők segítségét.
Petrik József polgármester

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

Jó egészséget és Boldog Karácsonyt kívánunk!

2015. DECEMBER 14. (HÉTFŐ)
0800-1200, 1230-1530;

Tokodaltáró Község Önkormányzata,
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
dolgozói.

2015. DECEMBER 16. (SZERDA)
0800-1200, 1230-1530.
MEGHÍVÓ
Nagyon sok szeretettel meghívjuk a kedves
tokodaltárói lakosságot és az érdeklődőket a
hagyományosan megrendezésre kerülő

fel
a
magánszemélyeket,
kisés
nagyvállalkozókat, cégeket adománygyűjtés
céljából.

FALUKARÁCSONY

A felajánlott élelmiszerekből, tárgyakból,
pénzből, a Tokodaltáró településen élő 3-14
éves
korú
gyermekeknek
készül
ajándékcsomag,
melyek
átadására
a
ünnepség előtt kerül sor.

ünnepségünkre.
Helyszín és időpont:

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
2015. DECEMBER 19. SZOMBAT
1530 ÓRA.
Tavaly karácsonykor nagy érdeklődésnek
örvendett az ajándékok átadása, ezért
településünkön második alkalommal kerestük

A büfé bevétele a Brunszvik Teréz Óvoda és a
Gárdonyi Géza Általános Iskola javát
szolgálja.
Petrik József polgármester,
Tokodaltáró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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IGAZGATÁSI SZÜNET
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/2015. (III. 18.) számú
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.

Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók:

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET ALATT A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
ZÁRVA TART,
ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ:

Tóth Gábor jegyző
0630/207-5714
Haláleset anyakönyveztetésével kapcsolatban
érdeklődni lehet:

2015. DECEMBER 22-TŐL (KEDD)
2015. DECEMBER 31-IG (CSÜTÖRTÖK).

Albert-Kemenczei Krisztina anyakönyvvezető
0630/299-9608

Petrik József polgármester
0630/903-4775

2016. január 04-től az ügyfélfogadás változatlan.

Tóth Gábor jegyző

DOROGI KORMÁNYABLAK
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Esztergomi Járási Hivatalában működő Dorogi
Kormányablakban az alábbi ügyeket intézhetik a
polgárok:
 Anyakönyvi és állampolgársági ügyek,
szomszédos államokban élő magyar diákok és
pedagógusok kedvezményei
 Egyéni vállalkozókkal kapcsolatos feladatok
 Élelmezés és táplálkozás-egészségügy
 Gépjárművekkel kapcsolatos feladatok
 Gyógyszerészeti igazgatás
 Idegenrendészeti igazgatás
 Kereskedelmi tevékenységek, vásárok, piacok,
szálláshelyek,
rendezvények;
Állatvásár,
állatkiállítás, állatmenhely és panzió
 Lakcímváltozás, lakcímigazolvány, népességnyilvántartás, erkölcsi bizonyítvány
 Panasz,
közérdekű
bejelentés,
fogyasztóvédelmi panasz
 Polgári
védelmi
kötelezettség
és
Katasztrófavédelem
 Speciális
termékek
(robbanóanyagok,
pirotechnikai eszközök, biztonsági papírok)
szállítása, kivitele és behozatala
 Személyazonosító igazolványokkal, útlevéllel,
NEK adatlappal kapcsolatos feladatok
 Szociális és családi ügyek: Pénzbeli ellátások és
méltányossági
kérelmek;
egyéb
gyermekvédelem, gyámügy, fogyatékosügy,
nyugdíj, hagyaték
 Szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos
ügyek
(Utazásszervezőés
közvetítő,
temetkezési
szolgáltatás,
kártevőirtás,
építőipari kivitelező)
 TAJ kártya és EU kártya

 Természet és épített környezet: építésügy,
ingatlannyilvántartás,
adóés
értékbizonyítvány, lakásbérlet és lakástakarék;
környezetegészségügy; örökségvédelem
 Ügyfélkapu, végbejegyzés, változásbejegyzés
 Beszélyes anyagokkal kapcsolatos ügyek
A Kormányablakoknál jelenleg 412 hatósági
ügytípus
intézhető,
az
ügyek
közötti
eligazodásban
nagy
segítség
a
www.kormanyablak.hu oldalon megtalálható
feladatkörök menüpont.
A Kormányablak határkörébe tartozó, illetve abba
nem tartozó ügyekben is nyújtanak tájékoztatást
az ügyintézők. Az egyablakos ügyintézés során az
ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le az
illetékes hatóságoknál, részletesen tájékoztatva a
kérelmezőt az ügyek menetéről, hiánypótlásról.
Ahogy a 2015. évben az ügykörök folyamatosan
növekedtek, erre lehet számítani jövőre is, 2016.
év végére az intézhető ügyek száma elérheti az
ezret.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07.00 – 17.00
08.00 – 18.00
08.00 – 14.00
08.00 – 18.00
08.00 – 14.00

Helyi elérhetőségek:
Cím:
Telefon:
Fax.:
E-mail:
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2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8.
0633/795-204, 0633/795-205
0633/738-763
kormanyablak.dorog@komarom.gov.hu
Horváth Szeder Gábor hivatalvezető
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KOMPOSZTÁLÓ
Tájékoztatjuk
a
Tisztelt
tokodaltárói
polgárokat,
hogy
településünkön
komposztáló került kialakításra az Orgona
utca végén, melyet minden lakos igénybe
vehet, aki nem tudja saját ingatlanán
elhelyezni a szerves hulladékot.

hulladék mennyiségét; ha szeretné a kerti és
konyhai
hulladékokat
visszajutatni
a
természetbe, ne égesse el, helyezze
komposztálóba,
így
csökkentheti
a
légszennyezést, ezzel is hozzájárulva a
környezet és a természet védelméhez.

Ha szeretné csökkenteni a hulladéklerakókra,
égetőkbe kerülő szerves, hasznosítható

Petrik József polgármester

Komposztáló megközelítése
József Attila utca

Tárna utca
KOMPOSZTÁLÓ

Orgona utca

KÖSZÖNETTEL
Tokodaltáró Község Önkormányzata, a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal, a helyi intézmények
és a lakosság nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani az adományokért, a
felajánlásokért, a segítő közreműködésért és az egész éves munkáért.
Rosenberg Hungária Kft.
Aqua Europa Kft.
Tokodaltárói Rácsgyártó és Kereskedelmi Kft.
Tokod Recycling Kft.
Heira-Gasztro Étterem
Jurkovics Kft. Hús nagy- és kiskereskedelem
Berta Trafik Bt.
Szentgyörgyi Sándor e.v.
JSG Bt. Mini-Mix Vegyesbolt
Gremsbergerné Pétervári Henriett zöldséges
Kovács Tímea zöldséges
Mackó ABC
Turul Testvériség Mozgalom

Kósa Zsolt képviselő (pékség)
Palla Zsolt képviselő
Pápai Sándor
Petrik Zsolt
Kovács Lászlóné tokodaltárói lakos által
felajánlott fenyőfa a Bányász Kultúrotthon
udvarában került felállításra, köszönjük.
Köszönjük Zborai László tokodi lakosnak a
felajánlott fenyőfát, amely a helyi óvoda
udvarát díszíti.
Petrik József polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt tokodaltárói lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az
önkormányzat elmúlt időszakban végzett
fontosabb feladatairól, döntéseiről:
Felülvizsgálta az önkormányzat a családsegítő
és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátásának módját, szervezeti kereteit.
Döntés csak a törvény megjelenése után
történhet, de terveink szerint a Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás útján kívánjuk
biztosítani, de végső döntés csak a
végrehajtási rendelet ismeretében születhet.
Az Óvoda köz és az Óvoda védelme
érdekében kétkamerás kamerarendszer
kiépítéséről döntöttünk, 119.300 Ft + ÁFA
értékben. Bízunk abban, hogy ezzel a
védelemmel
megszűnik
az
illegális
szemétlerakás is ezen a területen.
2015.
novemberében
benyújtottuk
pályázatunkat szociális célú széntámogatásra,
megalkottuk ehhez a törvényi előírásokat
betartva, a helyi rendeletünket. Szociális
széntámogatásra 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.
Tájékoztatta a képviselőtestületet az
Esztergom Járási Hivatal a Kormányablakban
intézhető lakossági ügyekről, nyitva tartásról.
Erről
bővebben
külön
tájékoztatást
olvashatnak,
illetve
honlapunkon
megtalálhatják.
A polgárőrség, nappali és éjszakai
szolgálataival a lakók nyugalmát és
biztonságát védi, köszönet érte. Ezen kívül
reggel 7-8 óra között biztosítják a gyerekek
biztonságos közlekedését a zebránál.

Minden hónapban beszámolnak az elvégzett
munkáról, a teljesített szolgálatokról.
1.000.000 Ft összeg erejéig dönthettünk a
település közútjainak kátyúmentesítéséről. Ez
az összeg csak a legsúlyosabb helyekre volt
elegendő.
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 balestek
elkerülése, és a biztonságos közlekedés
érdekében ezt önök is tegyék meg.
Ebben az évben is csatlakoztunk a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. 14 tanuló nyújtott be
pályázatot.
Minden
pályázó
pozitív
elbírálásban részesült, 10 hónapon keresztül
3500 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,
eseményeket,
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.
Látogassanak el honlapunkra és a facebook
oldalunkra is, ahol minden fontos
információt, eseményt megtalálhatnak.
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BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Események, programok, ünnepek:
- Az óvoda felső épületében meghibásodott
kazán helyére az önkormányzat új kazánt
vásárolt, mely október hónapban került
beszerelésre, beüzemelésre.

28-án Dorogon került megrendezésre.
- Márton napra minden csoport külön készült,
az elkészült lámpásokkal november 11-én
közösen vonultunk az óvodától a
kultúrotthonba.

- Évek óta hagyománnyá vált óvodánkban a
Mihály napi vásár megrendezése, melyet az
iskola
alsó
tagozatos
gyermekeivel,
pedagógusaival
szeptember
29-én
rendeztünk meg. Az előkészületek minden
csoportban
külön
folytak,
különféle
figurákat, játékokat barkácsoltak. A vásár
megnyitása után kezdődött az igazi vásárlás,
játékpénzért mindenki a számára legvonzóbb
dolgot vehette meg. Hangulatos délelőttöt
töltöttünk el, nagy élményt jelentett a
gyermekek számára. Büszkén, örömmel
vitték
haza
a
vásárfiát.
Október 2-án a Mosolybirodalom Alapítvány
egy vidám délelőtti programot biztosított
számunkra, melyen arcfestés, légvár, lufi
hajtogatás, fotózás is volt.

- November 12-én a Katica- és Halacska csoport
fogászati szűrésen vett részt.
- November 13-án az Ákom-Bákom Bábszínház
a „Kiskondás” c. bábdarabot adta elő az
óvodában.

- Október 20-án a középső- és nagycsoportosok
a Bábuci bábszínház előadását tekintették
meg a Kultúrotthonban.

- December 19-én a falukarácsonyi ünnepségen
a Halacska csoport fog szerepelni.

- A nagycsoportosokkal beneveztünk a Bozsikprogramba, melynek első fordulója október

- Az
Advent
idejéről
készülünk a karácsonyra.
- December 4-én a
óvodánkba, minden
műsorral fogadja.

megemlékeztünk,

Mikulás ellátogat
csoport külön kis

- December 11-én a Bozsik-program második
fordulója kerül megrendezésre Dorogon,
melyen a nagycsoportosok szintén részt
vesznek.
- December
17-én
ünnepélyünket.

tartjuk

karácsonyi

Mindenkinek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói!
Herczeg Mária óvodavezető

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
OKTÓBER

- Idősek világnapja – meghívottaink a község 65.
életévét betöltött lakosai. A polgármester
köszöntötte községünk legidősebb hölgy és
férfitagját. Színes műsorral készültünk az
idősek számára. Fellépőink voltak Tóth Éva
és Leblacz Győző énekesek, "Barátság"
Nyugdíjas Egyesület, Nyergesújfalu, Irodalmi kör
és Táncos csoportja. Versek, színdarabok és

táncos előadások színesítették az estét.
- Flóra szakkör kiállítása – a kiállított alkotások
megtekinthetők a Bányász Kultúrotthon
facebook oldalán. Kiállítók: Ábrahám
Istvánné, Bánáti Jánosné, Debreceni
Vilmosné, Fazakas Aranka, Feigl Ferencné,
Horvay Jánosné, Kliszek Iméréné, Mészáros
Ottóné, Mucha Józsefné, Nyitrai Józsefné,
Sádli Gyuláné, Serény Rozália, László
Jánosné, Nyitrai Elvíra.

- Országos Könyvtári Napok: október 5-11-ig.
Könyvtárunk a kecskeméti megyei könyvtár
által összeállított programokból 7-én és 8-án
vállalt részt.
- A KSZR szervezésében, könyvtári program
keretében a Bábuci színház Macskacicó
mesejátékát nézhették meg az óvodások és
az alsósok a nagyteremben.
- 1956-os forradalomra emlékeztünk a Gárdonyi
Géza Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak
előadásával. A Szent Borbála templom
kertéjében
elhelyezett
emlékmű
koszorúzásával zártuk a napot.
NOVEMBER

- Kovács István rendezésében Egészség nap
címmel előadások, természetes gyógymódok
bemutatása, gyógyító ásványok, ékszerek,
gyertyák, házi készítésű terméke kiállítása és
vására volt.
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- Masszőr, jóga és gerinctorna is kipróbálásra várt.
Az érdekes programokra az ország több
pontjáról is érkeztek Tokodaltáróra.
- Márton napi lampionos felvonulásunkat 11-én,
Márton napján tartottuk. A Tokodaltárói
Nyugdíjas Klub tagjai és az Önkormányzat
szervezésében megtartott felvonulás, a
kedvező időjárás mellett idén is nagy sikerű
volt. Köszönjük a segítő kezek munkáját!
Köszönjük a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület
tagjainak, hogy a felvonulási menetet és a
rendezvény helyszínét biztosították a lakosság
számára!
- A KSZR negyedik negyedévi rendezvényére
„könyves program – könyvtári környezetben”
mottójára Fehér Csaba költőt hívtuk.
Előadására várhatóan november 24-én délután
kerül sor.

DECEMBER
- Sok szeretettel várjuk a lakosságot idén is a
Falukarácsony ünnepségünkre.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Hétfőnként:
Keddenként:
Szerdánként:
Minden második
pénteken
A hónap utolsó
szerdáján:

Nyugdíjas Klub 14 órától
Bányász Vegyeskórus 16 órától
Jóga Szalai Matilddal 17 órától
Crazy Dance 17 órától
Flóra szakkör 16 órától
Környezet-, Egészség- és
Természetvédő Klub 16 órától

Kis csoportjaink, klubjaink várják az új érdeklődőket!

Szomjúné Deli Ilona
Bányász Kultúrotthon vezetője

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolánkban a 2015/2016-os tanévet 137 tanuló
kezdte el, 8 évfolyamon. Tanulóink túlnyomó
többsége 16 óráig az iskolában tölti idejét, az alsó
tagozatosok
számára
biztosítjuk
az
iskolaotthonos, valamint a napközi otthonos
ellátást, a felső tagozatosok tanórai felkészülését
pedig tanulószoba működtetésével segítjük.
A szülői munkaközösség vezetését az idei
tanévtől Szatai Ilidkó Mária vette át Nagy
Endrénétől, aki 8 éven keresztül segítette
munkánkat. Ezúton is köszönjük a munkáját, s jó
egészséget kívánunk Neki! Továbbá sok sikert és
kitartást kívánunk Ildikónak!
A gyerekek és a pedagógusok nagy örömére
sikerült beüzemeltetni a pályázaton nyert
interaktív
táblákat,
projektorokat
és
notebookokat. Így jelenleg minden tanórán
lehetőségük van tanulóinknak használni és
kihasználni az interaktív felület által nyújtott
előnyöket. Az interaktív tábla ugyanis kitűnő
eszköz a tananyag életszerű és élményszerű
bemutatására, élvezetesebbé teszi az órai
munkát.
Igyekszünk változatos szakköröket tanórán kívüli
elfoglaltságokat biztosítani tanulóink számára.
Szeptember hónapban papírgyűjtést szerveztünk,
s részt vettünk az óvodában szervezett Mihálynapi vásáron. Túra szakköröseink Csolnokra
szerveztek kirándulást, s ott megtekintették a
bányász múzeumot. Az 1956-os forradalom
emlékére ünnepi műsorral készültek 8. osztályos
tanulóink.

Október hónapban pályaválasztási kiállításon
vehettek rész a 7. és 8. osztályosok, s
pályaválasztási szülői értekezlet szervezésével
igyekeztünk
segíteni
a
továbbtanuláshoz
kapcsolódó döntést.
Tanulóinknak
rendszeresen
szervezünk
sportversenyeket, részt vettünk a Bányász
Kultúrotthon által szervezett
bábszínházi
előadáson,
tanulóink
számára
ingyenes
színházlátogatáson Budapesten, s kirándultunk a
Budakeszi Vadasparkba.
Iskolánkba látogatott, s látványos önvédelmi
bemutatót tartott Nyögér Tibor a Kobedo Kempo
Szövetség főtitkára, továbbá Valter Ferenc
operaénekes nyújtott ízelítőt munkásságából,
mesélt az opera történetéről, az Operaházról s
annak rejtelmeiről.
Iskolánk tanulói és pedagógusai is részt vettek a
Márton-napi felvonuláson, s idén is megtartottuk
iskolánk „nyílt hetét”, ahol a szülők
meglátogathatták a tanórákat.
Hagyományunkhoz híven november 27-én
meggyújtjuk az iskolai adventi koszorúnkon az
első gyertyát, majd minden héten egy szép vers
és karácsonyi dal kíséretében gyújtjuk meg a
többit.
December 4-én érkezik a Mikulás iskolánkba. Az
évet karácsonyi játszóházzal zárjuk december 18án. A település karácsonyi műsorát iskolánk
tanulói is színesítik műsorukkal.
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VÉRADÁS

2016. JANUÁR 05-ÉN (KEDD)
15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
RENDEZVÉNYTERMÉBEN.

2015. október 02-án a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Murcsó Péter
Tabakovics Szejád
Székely Pál Gyula
Vigh Péter
Hajnal János
Nagy Dénes
Harka Edit
Laczkó Nikolett (Dorog)
Nagyné Polyák Edit
Erdős László Andrásné
Erdős László
Kiss Vilmos
Hraskó József
Kanalas Ferenc (Tokod)
Bihari Gábor
Pálfi Balázsné
Bagó Imre
Hanyecz Gábor
Benedek Nikoletta
Bihari Tamás Gábor
Kis Beáta (Esztergom-kertváros)
Kiss Krisztina

A véradás életmentés.
A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi
mással nem pótolható!
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!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu

Magyar Vöröskereszt

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK:
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az
ünnepek ideje alatt az alábbi telefonszámokon
tudnak informálódni, segítséget kérni:

Fogászati ügyelet: 06 34/515-593
(Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Segélyhívó: 112
Orvosi ügyelet Dorog: 06 33/512-745
Körzeti megbízott: 06 30/620-4121
E-ON közvilágítás: 06 80/533-533
ÉDV Zrt.: 06 80/426-426
GDF SUEZ: 06 80/440-141
Vertikál Zrt.: 06 33/431-299/166. mellék

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

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