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„Régi karácsonyok bukkannak fel
emlékeim villanásaiból, és
megvilágítják az elmúlt időt és
embereket, akik élnek újra és
örökké a kis karácsonyi gyertyák
puha, libegő fényében.”

„Karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a
csodában, nemcsak te és
én, hanem az egész
világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen
ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül
élni.”

Fekete István

"Lelkünkben gyújts pici gyertyát
sokat. Csengess éjünkön át, s
csillantsd elénk törékeny
játékunkat, a reményt."

Márai Sándor

Babits Mihály

„Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...”

„Meg fogom ünnepelni a
karácsonyt szívemben, és
iparkodom egész esztendőben
ünnepelni. Élni akarok a Múltban,
a Jelenben és a Jövőben.
Versengjen bennem ennek a
háromnak a szelleme.”

Ady Endre

Charles Dickens

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!

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

2017. december 10-én (vasárnap) 1000 órától.
A helyszínre érkezők 1200 órától egytálétel babgulyást
és hozzá kenyeret fogyaszthatnak.

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.
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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 2.000,- Ft. összegű
támogatással szeretne kedveskedni.
A szépkorú személyek névre szóló értesítést
kaptak, akik a támogatást a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehetik át
személyesen, vagy meghatalmazott útján az
alábbi időpontokban:

2017. DECEMBER 11. (hétfő)
0800-1200, 1300-1530;
2017. DECEMBER 13. (szerda)
0800-1200, 1300-1530.
A támogatás átvételére legkésőbb 2017.
december 20-ig van lehetőség, utána már nem
tudjuk kiadni az összeget a házipénztárból. Jó
egészséget és Boldog Karácsonyt kívánunk!
Tokodaltáró Község Önkormányzata,
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal dolgozói.

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

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

FALUKARÁCSONY
ünnepségünkre.
A rendezvény helyszíne és időpontja:

TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
UDVARA
2017. DECEMBER 16.
SZOMBAT 1500 ÓRA.
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.
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FOGORVOSI SZOLGÁLAT
A tokodaltárói Fogorvosi Szolgálat értesíti a
kedves lakosságot, hogy a fogászati rendelés az
alábbi időpontban szünetel:

2017. DECEMBER 27 – DECEMBER 29-IG.
Helyettesítés csak
(fogfájás) esetben.

súlyos,

halaszthatatlan

Dr. Vígh Róbert helyettesítő fogorvos
Elérhetőségek:
Tokod, Deák Ferenc út 6.
06-33/555-330
Rendelési idő:
szerda, csütörtök, péntek: 08:00-10:00 óráig.
Fogorvosi Szolgálat

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2017. szeptember óta született kisbabák:
Beniczky Zoé Lilla 09.22.
Vörös Letícia Virginia 10.04.
Fekete Dáriusz Zoltán 10.28.
Hegedűs Beatrix 11.02.
Trenka Gábor Márk 11.07.
Czvik Lilla 11.07.
Nagy Emma 11.17.
Takács Mátyás Tamás 11.27.

Minden kisbabának és családjának
boldogságot és jó egészséget kívánunk.

sok

Szeretném tájékoztatni a kedves ügyfeleimet,
hogy 2017. december 27-29-ig, valamint 2018.
január 2-3-ig szabadságon leszek.
Megértésüket köszönöm!
Szabóné Kurucz Aranka védőnő

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

2018. január 03-tól az ügyfélfogadás változatlan.
Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók:

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

Petrik József polgármester
0630/903-4775

2017. DECEMBER 21-TŐL (CSÜTÖRTÖK)
2017. DECEMBER 29-IG (PÉNTEK).

Tóth Gábor jegyző
0630/207-5714
Tóth Gábor jegyző
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt tokodaltárói lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom a lakókat az
önkormányzat, a hivatal elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a tervezett és elvégzett
feladatokról:
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalkozási szerződést kötött
Perger Kornél egyéni vállalkozóval a következő
felújítási munka elvégzésére: Vasút utcában a
szennyvízhálózat
szerelvény
aknájának,
nyomóvezetékének, illetve
bekötő
vezetékének és azok szerelvényeinek felújítása,
Szabó Dezső utcai szennyvízakna és fedlap
helyreállítása.
Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
megküldte részünkre a 2016. évről szóló
beszámolóját. A Parancsnokságnak településünk
felé nincs beszámolási kötelezettsége, ezt
jogszabály nem írja elő, viszont belső
iránymutatás alapján tájékoztatást nyújtanak a
tavalyi évi tevékenységükről.
Beszámoltak az egészségügyi alapellátást végző
szolgáltatók
éves
tevékenységükről,
a
képviselőtestület néhány felmerült kisebb
probléma
megoldásában
támogatásáról
biztosította az egészségügyi alapellátást végző
szakembereket, elfogadta tájékoztatójukat.
Beszámolt a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó
Szolgálat 2016. évi tevékenységéről, a
beszámolót elfogadtuk.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. július 1. és a 2018.
június 30. közötti időszakra a Heira Gasztro Kft.vel (2532 Tokodaltáró, Tárna utca 1.) kötött
közszolgáltatási szerződést a közétkeztetés
biztosítására.
A
Középnyugat-magyarországi
Közlekedési
Központ Zrt. behajtási engedély iránti kérelmet
nyújtott be az Önkormányzathoz, mert
tudomására jutott, hogy a Vajaskúti dűlőben
súlykorlátozás bevezetéséről döntöttünk. A Zrt.
két autóbusza a Vajaskúti dűlőben parkol, ezért
kérik, hogy ezt továbbra is biztosítsuk részükre.
Az egyik busz parkolása ellen lakossági bejelentés

is érkezett. Javasolja, hogy a buszok behajtását és
parkolását ideiglenesen biztosítsuk a Zrt. részére
az általunk meghatározott területeken. Javasolja,
hogy a buszok kizárólag a 2380 helyrajzi számú
területen (a 2386/18 és a 2386/19 helyrajzi
számú ingatlanok előtt) a 1968/1 helyrajzi számú,
a 2022/2 helyrajzi számú, illetve a 2035 helyrajzi
számú területeken parkolhassanak. A buszok
kizárólag tökéletes műszaki állapotban állhatnak
az Önkormányzat tulajdonában lévő területeken,
a járművekből gázolaj, olaj nem szivároghat a
talajra. Ezeket ajánlja fel az Önkormányzat
ideiglenesen, ha azonban a lakosokat zavarni
fogja, akkor felülvizsgáljuk újból a parkolási
lehetőségeket.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Vajaskúti
dűlő közterületére, külön engedély nélkül
megtiltja a 3,5 tonna feletti gépjárművek
behajtását, és felhatalmazza a polgármestert a
közlekedési
táblák
megrendelésére
és
kihelyezésére.
Hozzájárulás a Paganus Bölcsőde családi
bölcsődeként történő továbbműködéséhez
Az Egyesület vezetője azzal kereste meg az
Önkormányzatot, hogy klasszikus bölcsőde
helyett családi bölcsődét kíván működtetni. Az
Önkormányzat vállalta a bölcsőde épületének
átalakításával kapcsolatos feladatokat, melynek
összege körülbelül 250.000 Ft, döntésünkkel a
munkába visszatérő, kisgyermekes anyákatcsaládokat szeretnénk segíteni.
A lakossági zöldhulladék elhelyezését kívántuk
segíteni annak a területnek a kijelölésével, ahol a
bérlő-vállalkozó vállalta, hogy üzemelteti a
komposztálót, de ez nem megfelelően történik. A
Képviselő-testület felszólította, hogy rendezze a
területet. A területet le van kerítve, kamera is
felszerelésre került, karbantartása szükséges, de
a lakosság környezettudatos szemlélete is
szükséges ahhoz, hogy ez az áldatlan állapot
megszűnjön. Kérünk mindenkit, hogy kizárólag
zöldhulladékot szállítson erre a területre!
Az Önkormányzatnak idén is lehetősége volt
szociális
célú
tüzelőanyag
vásárlásához
kapcsolódó
kiegészítő
támogatás
megpályázására. A tavalyi évhez hasonlóan 378
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mázsa
barnakőszénre
nyújtottuk
be
pályázatunkat.
Mázsánként
az
önkormányzatoknak 500,- Ft + ÁFA önrészt kell
vállalniuk, amely ebben az esetben bruttó
240.030,- Ft önrészt jelent. Az önrész összege a
költségvetésben rendelkezésre áll. A 378
mázsához szükséges támogatási összeget
megítélték, 6q/családdal számolva – 63 családot
tudunk támogatni, a rendelet alapján, a
rászorultságot figyelembe véve.
A csapadékvíz okozta károk helyreállítására vis
maior támogatásra nyújtottunk be pályázatot.
A településen 2017. július 24-én több hullámban
felhőszakadás volt és a nagy mennyiségű intenzív
csapadékvíz megrongálta a szilárd burkolatú
utakat, valamint az elvezető árkokat több
utcában
is.
Ezen
útszakaszok,
árkok
helyreállítására vis maior támogatást nyújtunk
be.
Az első pályázathoz tartozik a Gete utca, Vajaskúti
dűlő, Akácos utca és az Árpád utca. A Gete
utcában aszfaltburkolat és csapadékelvezető
árokra, a Vajaskúti dűlőnél aszfaltos útra és a
padkára adtunk be pályázatot. Az Akácos utcánál
szintén az aszfaltburkolatra, az Árpád utcában
pedig földárok helyreállítására. A helyreállítás
költsége
29.554.218
Ft,
melyhez
az
Önkormányzatnak 10%-ot, azaz 2.955.422 Ft
összegű önerőt kell biztosítani. A harmadik
pályázatot a Bányász utca, Erkel Ferenc utca és az
Akácos utca helyreállítására adtuk be. A Bányász
utcában és az Erkel Ferenc utcában szintén a
csapadékelvezető árkot kellene megcsinálnunk,
az Akácos utcában pedig a szilárd burkolatot
szeretnénk kijavítani. A helyreállítás költsége
35.222.652 Ft.
Döntés
született
a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2018. évi fordulójához történő csatlakozásról.
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját.
Az
Önkormányzatok
támogatóként
csatlakozhatnak
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló diákok felsőoktatási
tanulmányait
támogatja.
A
csatlakozási
nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent
anyagi kötelezettségvállalást, a későbbiekben

benyújtott pályázatok ismeretében döntött az
önkormányzat
a
támogatási
összegek
odaítéléséről, amely összegkeret a 2018. évi
költségvetést fogja terhelni. Önkormányzatunk
évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, ezzel is segítve a
tokodaltárói fiatalokat, enyhítve a családok
megterhelő kiadásait. Ebben az évben minden
pályázó fiatal támogatásáról döntöttünk, 5000
Ft/hó összegben. Ez a maximum összeg, amit
önkormányzat juttathat.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására volt szükség, mert a helyi rendelet
alkalmazása során világossá vált, hogy a jelenlegi
szabályozással a korábban támogatott daganatos
betegségben szenvedő emberek nem jogosultak
az ellátásra. Havi szinten 9-10 fő érintett ezen
támogatás településünkön, ezen személyek
3.000,- Ft-ot kapnak havonta gyógyszerköltségük
enyhítése érdekében. Eredeti célunk az volt, hogy
a daganatos betegségben szenvedő, helyi
lakosokat támogassuk. A jelenlegi rendelet
alapján viszont a jövedelmi viszonyokat is
vizsgáljuk, amit a súlyos betegségben szenvedő
embereknél nem szeretnénk vizsgálni. Úgy
módosítottuk a rendeletet, hogy alanyi jogon
járjon települési gyógyszertámogatás annak, aki
daganatos betegségben szenved. Ennek összege
3.000,- Ft havonta, és egy évre állapítható meg,
utána újból kell kérvényezni.
Döntés a belterületi útjainak javításáról
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalkozási szerződést kötött
Perger Kornél egyéni vállalkozóval Tokodaltáró
belterületi útjainak javítása, kátyúzása feladat
elvégzésére bruttó 6.985 Ft/m2 vállalkozási díjért,
bruttó 2.000.000 Ft keretösszeg erejéig. Ez az
összeg csak a legszükségesebb kátyúzási
munkálatokra elegendő.
Parkoló kialakítása a Polgármesteri Hivatal
udvarán
Polgármesteri Hivatal épülete mögött a szükséges
parkolók száma csak a volt légópince födémek
felújításával, megerősítésével volt kialakítható.
Helyi vállalkozó nyújtotta be a legkedvezőbb
árajánlatot, a parkoló elkészült, a terület és a
környezetének rendezése folyamatban van.
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A Tokodaltárói Bányász Kultúrotthon épületének
felújítása című projektet

TOP-3.2.1-15
Önkormányzati
épületek
energetikai korszerűsítése című pályázat

Polgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy
a Bányász Kultúrotthonnal kapcsolatban két
dolog van folyamatban. Az egyik, hogy
lehetőségünk van laptop, telefon, WIFI egység
beszerzésére pályázat útján. A pályázat 100%osan támogatott. Az Önkormányzat nyújthat be
pályázatot. A másik, hogy a Kultúrotthon
korszerűsítésére beadott pályázatunknál 25%-os
önerőt kellett vállalnunk, mely összeget be is
terveztük a költségvetésbe. Nyertünk a
pályázaton, de egyes műszaki tartalmakat nem
támogattak, így a jelenlegi állás szerint már
30.000.000 Ft önerőt kellene hozzátenni az
Önkormányzatnak. 2017. augusztus 3-án levélben
fordultunk a Magyar Államkincstárhoz, azzal a
kérdéssel, amennyiben a műszaki tartalmat
csökkentenénk, hogy az önerőnk ne legyen 30
millió forint, akkor a projekt megvalósítható-e?
Tájékoztattak, hogy a műszaki tartalom
csökkenthető, de a pályázatban vállalt energetikai
mutatóknak meg kell felelnünk. A műszaki
tartalom
csökkentése
esetén
a
vállalt
indikátoroknak viszont biztos, hogy nem fogunk
megfelelni. Ezért visszaléptünk a pályázat
megvalósításától és a 16 millió forintos önerőt
másra használjuk fel, például nyílászárók
cseréjére. A másik részét, a nagyobb felét
aszfaltozásra, utak felújítására fordíthatnánk.

Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-K01-201600002 számú pályázaton 149.923.342 Ft
támogatást nyert el az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése megnevezésű projekt
megvalósítására. A szükséges építészeti kiviteli
tervek elkészítésére a vállalkozó felkérése
megtörtént, 2018 tavaszán megkezdődhetnek a
korszerűsítési munkálatok az óvodában, az
egészségházon, és a polgármesteri hivatal
épületén. A későbbiek folyamán ez energia
megtakarítást fog eredményezni, de a település
központjának összképét is javítja.
Továbbra is számítunk lakóink építő véleményére,
javaslataira, kérjük bízzanak abban, hogy a hivatal
dolgozói, és önkormányzatunk is a tőle elvárható
legjobb tudásával a település, és az itt élők
érdekében végzi munkáját.
A közelgő ünnepekre nyugodt és örömteli
ráhangolódást, az ünnepekre békés családi
együttlétet, boldog új évet kívánok munkatársaim
nevében is:
Tisztelettel:

Hó-és síkosság-mentesítés
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. november 15-étől
2018. március 15-éig a K+Á Építő Kft.-vel kötött
vállalkozási szerződést a hókotrás- és síkosságmentesítési feladatok ellátására.
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MEGÚJUL AZ ÓVODA ÉS A HIVATAL ÉPÜLETE
VÖLNER PÁL: 150 MILLIÓ FORINTOS FEJLESZTÉS VALÓSULHAT
MEG TOKODALTÁRÓN

Mintegy 150 millió forint, vissza nem térítendő
pályázati forrásból teljesen megújul a hivatal és
az óvoda épülete Tokodaltárón – mondta dr.
Völner Pál. A település országgyűlési képviselője
kitért a kormány családbarát intézkedéseire is,
amelyeknek
köszönhetően
egyre
több
gyermeket vállnak a magyar fiatalok.
„Rengeteg fejlesztés indult az elmúlt években
országszerte és térségünkben is” – jelentett ki
lapunknak dr. Völner Pál. Tokodaltáró
országgyűlési képviselője kiemelte: az uniós
fejlesztési források megyei szinten koordinált
rendszere – Területi Operatív Program, TOP –
lehetőséget teremtett arra, hogy a kisebb
települések célzott pályázati forrásokhoz
jussanak.
„Helyben, az itt élők tudják meghatározni, hogy
mely területeken van szükségük elsősorban
fejlesztésekre. Az, hogy ez egybecseng a kormány
országos intézkedéseivel, céljaival, azt mutatja,
hogy
helyes
az
az
irány,
amelyet
meghatároztunk” – mondta dr. Völner Pál.
Az országgyűlési képviselő szerint a tokodaltárói
óvoda fejlesztése, korszerűsítése helyben erősíti a
kormány elmúlt években hozott, családokat
támogató intézkedéseit.

Az óvoda és a polgármesteri hivatal felújítására
összesen közel 150 millió forint, vissza nem
térítendő pályázati forrás áll rendelkezésre.

Mindkét épület 36 éves, energetikailag elavult,
fenntartási költségeik jelenleg igen magasak, amit
főként a hőszigetelés, a nyílászárók nem
megfelelő minősége, az elavult gépészeti és
világítástechnikai megoldások okoznak. A
beruházás során a felsoroltak cseréje, korszerű
fűtési rendszer kiépítése, a világítási rendszer
korszerűsítése,
és
napelemes
rendszer
beüzemelése is megtörténik. A fejlesztéssel nem
csak az épületek újulnak meg, de helyi szinten
jelentős költségcsökkentést jelent a további
üzemeltetésük, az így megtakarított összeget
pedig egyéb fejlesztésekre tudja felhasználni az
önkormányzat – tette hozzá Völner Pál.
Tokodaltáró országgyűlési képviselője arról is
beszélt, hogy a kormányzat kiemelt célja a
családok támogatása. „Talán kevesen tudják, de
2010-hez képest 2018-ra megduplázódik a
költségvetésben a családtámogatásra jutó összeg.
Az eddigi egyik legfontosabb intézkedés a családi
adókedvezmény bevezetése volt. Ennek az
intézkedésnek köszönhetően egy átlagos vagy az
alatti jövedelemmel rendelkező házaspár, ahol
mindketten dolgoznak és nagycsaládban élnek,
nem fizet egy fillér személyi jövedelemadót sem.
Sok fiatal szülőt érint a diákhitel problémája is, de
a legújabb szabályok szerint az első babánál
három évre felfüggesztik
az édesanya
hiteltörlesztését, második gyermeknél elengedik
a hitelösszeg felét, a harmadiknál pedig az
egészet.
Több
tízezer
családnak,
vagy
családalapítás előtt álló fiatalnak nyújt segítséget
a Családi Otthonteremtési Kedvezmény, azaz a
CSOK, amelynek keretében egyrészt vissza nem
térítendő támogatást, másrészt kedvezményest
hitelt kapnak a családok. Mindezeknek a
családbarát intézkedéseknek köszönhetően a
gyermekszületések száma a 2011-es mélypont
óta fokozatosan növekszik, és csökken a
terhességmegszakítások száma.
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DOROGÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT
FELADATKÖREI TOKODALTÁRÓN
Önkormányzatunk továbbra is a Dorog és Térsége
Szociális Alapellátó Szolgálat útján látja el
szakfeladatait.
1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Nappali Ellátás

Étkeztetés
Az ebéd elkészítése szerződés alapján tokodatárói
Heira-Gasztro Kft biztosítja. Az étel mennyisége
minősége
jó
az
estlegesen
felmerülő
problémákban együttműködőek, kapcsolatunk jó.
Az étterem A-B menüt kínál fel. Az ebéd
lemondást előzőnap10-óráig, de kivételes
esetben még az nap reggel is le lehet mondani.
Az ételt elvitellel , és házhoz szállítással lehet
kérni.

Házi segítségnyújtás
Intézményünk a házi gondozáson belül
gondoskodik azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, és róluk, nincs, aki gondoskodjon.
Leggyakoribb gondozási kérések:
- gyógyszer felíratás, kiváltás
- vérnyomás mérés
- mosdatás, fürdetés,
- arcszörzet ápolás,
- bőrápolás
- beszélgetés.
A segítségnyújtás kapcsán együttműködünk a
családsegítő és házi orvosi szolgálattal.

2011-ben felvettük a kapcsolatot Tokodi Idősek
Klubjával 2017-ben is több programot együtt
szervezünk és töltünk el, szalonnát sütöttünk,
bográcsoztunk. A klubtagok nagyon jól érzik
magukat, mert ismeretségük akár gyerekkorukra
is visszanyúlik. Továbbra is kedvelt szabadidős
elfoglaltságok: a kártyázás, olvasás, amelyhez a
klubba járó heti és napi lapok is hozzájárulnak.
Névnapok, megünneplése, farsang, húsvét, anyák
napja, szüret, karácsony ünneplése. A részvétel
mindenki számára önkéntes, akkor jön, megy a
klubba, amikor neki tetszik. Továbbra is
biztosítjuk a klubtagok számára a tisztálkodási
lehetőséget, fürdőszobával, WC-el és a mosó
helységgel, Itt tisztálkodhatnak, moshatnak, a
klubtagok, amit nagyon szívesen igénybe is
vesznek.
Azoknak az időseknek, akik segítséget kérnek
ruháik tisztántartásához vagy mosakodáshoz,
segítséget nyújtunk. Jó a kapcsolatunk a helyi
intézményekkel (Gyermek és Családsegítő
szolgálattal, háziorvossal, óvodával, iskolával,)
Intézményünk folyamatos kapcsolatban van a
Polgármesteri
Hivatal
dolgozóival
is.
Rendszeresen
részt
veszünk
a
község
rendezvényein.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolunk
személyesen vagy esetleg telefonon is.

Címünk: Tokodaltáró Öreg köz 1.

Nappali Ellátás
Azok az idősek, akik igénybe vették az év
folyamán a szolgáltatásunkat, azok szeretnek
feljárni az intézménybe. A klub fő feladata az idő
kellemes és hasznos eltöltése.

Tel. Számunk: 06-33-505-660
06-30-833-4772
Tisztelettel,
Simonekné Lampert Mariann
Szervezeti Egység Vezető
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BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
A 2017/2018-as nevelési évre beiratkozott
gyermekek száma 73 fő.
A csoportok elosztása a következő: 1
nagycsoport, 1 nagy-középső csoport, 1 kisközépső csoport és 1 kiscsoport.

- November 10-én este gyermekeink a szülőkkel
együtt saját készítésű lámpásukkal vettek részt
a felvonuláson.

Programjaink, események (szeptemberdecember):
- Szeptember 01-jén az új kiscsoportos
gyermekek és szüleik részére ismerkedési
délelőttöt szerveztünk, melyen a résztvevők
megismerkedhettek egymással, az óvoda
épületével, személyzetével, és a házirenddel.
- Szeptember 28-án a nagycsoportosok
fogászati szűrésen vettek részt.
- Szeptember
29-én
rendeztük
meg
hagyományos Mihály napi vásárunkat az
óvodában az iskola alsó tagozatos diákjaival és
pedagógusaival együtt. A Maci csoport és az
iskolások műsora után megkezdődött a vásári
forgatag,
minden
gyermek
örömmel
„vásárolt”, a vásárfiát büszkén vitték haza.
- Október 05-én az Állatok világnapjáról minden
csoport külön, a gyermekek életkori
sajátosságainak
megfelelően,
változatos
tevékenységekkel emlékeztek meg.
- Október 20-án a Katica csoport a dorogi
Balaya Játszóházban töltött el egy hangulatos
délelőttöt. Ezúton köszönjük Furlán Fruzsina
szülőnek az anyagi támogatást.

-

További programjaink:
Advent, karácsonyi készülődés
Mikulás december 05.
Luca nap december 12.
Karácsonyi ünnepély az óvodában december
13.
- Falukarácsony: Maci csoport szereplése
december 16.
Igény szerint ebben a nevelési évben is
lehetőséget biztosítunk az Angolka Klub
nyelvoktatására, valamint novembertől zenés
gyermektornára is lehetőséget teremtettünk az
óvodában.
2017. december 22-től 2018. január 01-jéig az
óvoda zárva tart.
Mindenkinek
békés,
boldog
karácsonyi
ünnepeket kívánnak az óvoda dolgozói!

Herczeg Mária
óvodavezető

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolánkban a 2017/2018-as tanévet 136 tanuló
kezdte el, nyolc évfolyamon. Tanulóink túlnyomó
többsége 16 óráig az iskolában tölti idejét, az alsó
tagozatosok számára biztosítjuk az egésznapos
iskolát, a felső tagozatosok tanórai felkészülését
pedig tanulószoba működtetésével segítjük.
Igyekszünk változatos szakköröket tanórán kívüli
elfoglaltságokat biztosítani tanulóink számára:
papírgyűjtést szerveztünk, szüreti mulatság
keretében ismerkedhettek tanulóink a must
készítésével, részt vettünk az óvodában
szervezett Mihály-napi vásáron, kirándulást
szerveztünk
Budapestre
az
Országos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra, a
Budakeszi
Vadasparkba,
az
Elevenpark
játszóházba, s Pozsonyba az adventi vásárra.

Az 1956-os forradalom emlékére ünnepi műsorral
készültek 8. osztályos tanulóink.
Pályaorientációs előadást szerveztünk a 8.
osztályos tanulóinknak, s pedig pályaválasztási
kiállításon vehettek rész a 7. és 8. osztályosok.
Pályaválasztási szülői értekezlet szervezésével
igyekeztünk
segíteni
a
továbbtanuláshoz
kapcsolódó döntést. Iskolánk tanulói és
pedagógusai részt vettek a Márton-napi
felvonuláson, s idén is megtartottuk iskolánk
„nyílt hetét”, ahol a szülők meglátogathatták a
tanórákat. Hagyományunkhoz híven december 1jén meggyújtjuk az iskolai adventi koszorúnkon az
első gyertyát, majd minden héten egy szép vers
és karácsonyi dal kíséretében gyújtjuk meg a
többit.
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December 6-én érkezik a Mikulás iskolánkba. Az
évet karácsonyi játszóházzal zárjuk december 19én. A település karácsonyi műsorát iskolánk
tanulói is színesítik műsorukkal.
Folyamatban van iskolánk mosdóinak felújítása, s
két tanterem parkettázása. Tantermeinkben
interaktív
táblák
teszik
érdekesebbé,
élményszerűbbé a mindennapi munkát.
A téli szünet december 21-január 2-ig tart.

“Nézz utána, hogy minden napból, a
legközönségesebb, sivár hétköznapból is
ünnepet csinálj, ha pillanatokra is! Egy
jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Nem
kell sok az emberi ünnephez. Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok percét a rendkívülivel, az
emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal;
tehát az ünneppel.”

Márai Sándor szavaival kívánok magam és
kollégáim nevében békés, boldog ünnepeket!

Székely Gabriella
intézményvezető

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Könyvtár
A törvény értelmében a települési könyvtári
ellátás biztosítása továbbra is a települési
önkormányzatok kötelező feladata, melyet a
községi és a városi önkormányzat vagy nyilvános
könyvtár fenntartásával vagy - az 5 ezer fő alatti
települések esetében - a megyei könyvtár
szolgáltatásainak igénybevételével teljesítheti.
Tokodaltárón 2013. óta a tatabányai József Attila
Megyei
és
Városi
Könyvtárral
kötött
együttműködési megállapodás alapján a KEM
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer nyújt
módszertani
segítséget
könyvtárunk
üzemeltetéséhez.
A dokumentum ellátás, ezáltal az új könyvek
beszerzése KEM KSZR-en keresztül folyamatosan
történik. A könyvtár dokumentumai a megyei
könyvtár honlapján elérhető katalógusban
megfelelő szűrők beállítása után megtalálhatóak.
A régi könyvek honosítása, felvitele a könyvtári
rendszerbe
folyamatos.
Ebben
nagy
segítségünkre voltak a nyári diákmunkán
dolgozók tanulók is.
A könyvtári rendezvények negyedéves bontásban
a következőek voltak:
1. Ismeretterjesztő előadás: Mikolasek Zsófia –
Fityfirittyek – környezetvédelmi drámajáték
- 1-2. osztályosoknak
2. Író-olvasó találkozó: Sohonyai Edit –felsős 7-8.
osztálynak
4. Könyvtár népszerűsítő program: Figura Ede – A
színes feketerigó- óvodásoknak
3. Olvasás népszerűsítő program: Mikolasek
Zsófia –Tini nyomkereső – vetélkedő felső
tagozatosoknak

Az Országos Könyvtári Hét programjaiba is
bekapcsolódtunk, melynek témája ebben az
évben a „Csak tiszta forrásból” volt. A gyerekeket
a boldogságforrások rajzban lévő feldolgozására
kértük fel, és készítettünk kiállítást belőle. A
felnőtteknek Hajnáczky Tamás, az Aqua Európa
képviselője tartott a tokodaltárói bányavízről
előadást a helytörténeti kiállító teremben.

Bányász Kultúrotthon
Egész évben helyt adtunk a Nyugdíjas Klub
(hétfőnként),
Bányász
Vegyes
Kórus
(keddenként), Flóra Szakkör (páros hét péntek),
Baba-mama Klub (keddenként), Környezet-,
Egészség- és Természetvédő Klub (hónap utolsó
szerdája), Crazy Dance TSE (szerdánként)
foglalkozásainak.
Jövő évben várjuk lakosságot, önkéntes
segítőket
helyi
művelődő
csoportok
létrehozására. Szeretnénk, ha az intézményük
megtelne olyan programokkal, amiben a
gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen részt
vennének. A Föld napjára szokásos módon az
óvoda, iskola és a KEM ISZI Lakóotthona készültek
alkotásokkal, melyet rendhagyó módon ebben az
évben a látogatók szavazhattak, és kerültek így ki
a
díjazottak.
Ünnepélyeinket,
megemlékezéseinket az iskolások műsorai
színesítették. Köszönjük a felkészítő tanároknak is
munkájukat. A következő évben a gyenge
lakossági részvétel miatt szeretnénk ezeket a
délelőtti órákban megtartani.
Nyáron az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány és pályázatunk
jóvoltából 23 fő gyermeknek színesítettük
vakációjukat. Az idősek világnapjára több mint
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400 meghívót küldtük azoknak a lakosoknak, akik
már betöltötték a 65. életévüket. Számunkra
operett és táncdal slágereket hozott el a
RebekArt produkció. A műsor után kis
vendéglátással kedveskedtünk a megjelenteknek.
A Márton-napi libanapon a Nyugdíjas Klub
tagjainak serény kezei jóvoltából este zsíros
kenyér és meleg ital várta a felvonuláson
résztvevőket. A menetet az Esztergom-Kertvárosi
Polgárőr Szövetség biztosította. Köszönjük
minden résztvevőnek a munkáját és a lakosság
részvételét!
Intézményünk
sajnos
nem
akadálymentes, ezért a jövőben próbáljuk a
színpadi előadással egybekötött rendezvényeket
a mozi terembe szervezni.

Ebben az évben a képviselő-testület kérésére a
falukarácsony ünnepély, melyre az óvoda, iskola
és az énekkarunk készül, a kultúrotthon udvarán
fogjuk megtartani. Reméljük az idő kegyes lesz
hozzánk! A gyerekeknek is szervezünk előszilveszteri bált, amely a Mini-ben lesz megtartva
december 30-án.
Szilveszterkor az emeleti nagyteremben bál és a
Mini-ben Retro Disco várja a lakosságot!
Jelentkezni a szervezőknél (Palla Zsolt és Nagy
Dénes) jegyelőváltással lehet. A bál bevételét
ebben az évben a Brunszvik Teréz Óvoda számára
ajánlottak fel, míg a Retro Disco a Bányász
Kultúrotthon rendezvényeit támogatja.
Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
intézményvezető-helyettes

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
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VÉRADÁS
2018. JANUÁR 16-ÁN (KEDD) 16:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
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!

2017. október 17-én a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Tabakovics Szejárd
Rövid Sándor Örs
Murcsó Péter
Kiss Krisztina
Nárai Kornél
Simon Ferenc
Horváth Dalma Laura
Erdős László Andorné
Erdős László
Kulik Gábor
Hiczkó Tíbor
Lévai Sándorné
Locker Edina
Locker Attila
Mauterer Mihály
Mauterer Mihályné
Magyar Vöröskereszt

KOMPOSZTÁLÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt tokodaltárói polgárokat, hogy az Orgona utca végén kialakított komposztáló az
alábbi időpontokban tart nyitva:
Hétköznap: 14:00-18:00
Hétvégén: 08:00-18:00
Ha szeretné csökkenteni a hulladéklerakókra, égetőkbe kerülő szerves, hasznosítható
hulladék mennyiségét; ha szeretné a kerti és konyhai hulladékokat visszajuttatni a
természetbe, ne égesse el, helyezze komposztálóba, így csökkentheti a
légszennyezést, ezzel is hozzájárulva a környezet és a természet védelméhez.
A komposztáló megfelelő működtetése érdekében kérném, hogy csak
zöldhulladékot helyezzenek el a területen.
Petrik József polgármester
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HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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
Hivatalban lehet.

A

Polgármester

Petrik József polgármester

KÖSZÖNETTEL
Tokodaltáró Község Önkormányzata, a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal, és a helyi intézmények
nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 2017. évben nyújtott munkáért, adományokért és
segítő közreműködésért. (A lista lapzártánkig beérkezett adományok alapján készült.)
Rosenberg Hungária Kft.
AQUA Europa Kft.
Tokod Recycling Kft.
Jurkovics Kft. Hús nagy- és kiskereskedelem
Berta Trafik Bt.
Eszköz Partner Kft.
BOK-RA Kft.
Royal Nexus Kft.
Vass és Társa Kereskedelmi Kft.
Botos és Társai Bt. (Patika)
Gremsbergerné Pétervári Henriett zöldséges
Kovács Tímea zöldséges
Szentgyörgyi Sándorné e.v.
Fekete Zoltán
Flórián Gyuláné
Fazekas Aranka
Holdudvar
Guba László
Palla Zsolt képviselő
Kósa Zsolt képviselő (pékség és kertészet)
Tóth Gábor jegyző
Petrik József polgármester
Szomjúné Deli Ilona 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: Eck Adrienn.
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