ALTÁRÓI TÜKÖR

ALTÁRÓI TÜKÖR
A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
XXIV. évfolyam 4. szám

2018. december

Gazdag Erzsi: Ezüst szánkót hajt a dér

Weöres Sándor: Szép a fenyő

Ezüst szánkót hajt a dér hófehér határon
Deres szánon didereg, fázik a Karácsony.

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Zendül a jég a tavon, amin által jönnek
Decemberi hópihén fénylik már az ünnep.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az új esztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

A kályhánkban láng lobog. Gyere be karácsony
Gyújtsd meg a gyertyád, fényszóród a fenyőágon!
Melegedj meg idebent, légy vendégünk mára
Karácsonyi csillagod tedd a fenyőfánkra!

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!

RUHAOSZTÁS
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
szervezők
és
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának nevében, a hagyományosan
megrendezésre kerülő használtruha osztásra,
amelyet a Bányász Kultúrotthonban tartunk
2018. december 9-én (vasárnap) 1000 órától.
A helyszínre érkezők 1100 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.
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 4.000,- Ft. összegű
támogatással szeretne kedveskedni.
A szépkorú személyek névre szóló értesítést
kapnak, akik a támogatást a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal házipénztárában vehetik át
személyesen, vagy meghatalmazott útján az
alábbi időpontokban:

2018. DECEMBER 12. (szerda)
0800-1200, 1300-1530;
2018. DECEMBER 14. (péntek)
0800-1200.
A támogatás átvételére legkésőbb 2018.
december 19-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
Ételosztás és Falukarácsony
A Művelődési Ház udvarán 2018. december 22-én 13:00 órától üstben főzött birkagulyással várjuk az
érdeklődőket, egy tál melegétellel kínálva a rendezvényen résztvevőket. A főzéshez hozzájárultak: Farkas
Lajos, Petrik József, Petrik Zsolt, Nagy Dénes és családtagjaik.
Nagyon sok szeretettel meghívjuk a kedves
tokodaltárói lakosságot és az érdeklődőket a
hagyományosan megrendezésre kerülő

FALUKARÁCSONY
ünnepségünkre.
A rendezvény helyszíne és időpontja:

TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
UDVARA
2018. DECEMBER 22.
SZOMBAT 1600 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. A műsorok ideje alatt forralt bor és tea
vásárolható, melynek bevétele a Brunszvik Teréz
Óvoda és a Gárdonyi Géza Általános Iskola
alapítványa javát szolgálja.
Tokodaltáró Község Képviselő-testülete
XXIV. évfolyam 4. szám
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Tokodaltáróiak!
Néhány mondatban tájékoztatom a lakókat az
önkormányzat, a hivatal elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a tervezett és elvégzett
feladatokról:
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázat keretében meghirdette a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját.
Az
Önkormányzatok
támogatóként
csatlakozhatnak
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló diákok felsőoktatási
tanulmányait támogatja. Idén 13 tanuló részére
fejenként 5.000,- Ft/fő támogatást állapított meg
a Képviselő-testület. Önkormányzatunk évek óta
csatlakozik
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz, ezzel is segítve a
tokodaltárói fiatalokat, enyhítve a családok
megterhelő kiadásait.
2019. február 1-től tervezzük, hogy az óvoda
keretein belül mini bölcsőde beindításával
segítjük a munkába visszaállni kívánó családokat.
Technikai kialakítása megtörtént, szakmai és
személyi feltételei adottak, a működés szakmai
dokumentumainak elfogadtatása, engedélyek
beszerzése hosszadalmasabb. A bölcsődei ellátás
indulásáról az érdeklődőknek tájékoztatást a
későbbiekben tudunk nyújtani.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat
tulajdonában lévő Tokodaltáró, 2032/8, 2032/9,
2035 hrsz-ú, természetben Tokodaltáró, Vajaskúti
dűlőben
található
építési
telkeket
versenytárgyaláson értékesítette.
Az idei évben szeretnénk a gyermekeket
meglepni
Mikulás
napján.
Mikulásnapi
támogatásban – mikulás csomag formájában –
részesíti
az
önkormányzat,
Tokodaltáró
Községben állandó vagy bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkező, 2-14 éves korú gyermekeket.
A mikulás csomag értéke: maximum: 1.500,- Ft. A
2-14 éves korú gyermekek száma nagyságrendileg
450 főt jelent.

A 70. év felettiek támogatása a tavalyi évben
került be az önkormányzati rendeletbe. Az idei
évben a tavaly meghatározott 2.000,- Ft
támogatást, 4.000,- Ft-ra emeltük. A 70. év
felettiek támogatására idén nagyságrendileg 300
fő jogosult. A rendeletben szabályozott
gyógyszertámogatás – mellyel a daganatos
betegségben
szenvedők
részesülnek
támogatásban – mértékét is emeltük, a jelenlegi
3.000,- Ft-ról 10.000,- Ft-ra. Tekintettel arra, hogy
ez az összeg évek óta nem változott, azonban
daganatos betegek gyógyszerköltsége magas,
valamint az esetleges kezelések többlet kiadással
járnak és jövedelem-kiesés is jelentkezhet. A
Szent Borbála Plébánia megkeresett minket, hogy
a Bányásztemplom orgonájának vásárlásában
szeretnék a támogatásunkat kérni.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Bányásztemplom
orgonájának megvásárlásához a kért 150.000 Ft
támogatással hozzájárul. A közintézmények
energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati
felhívás keretén belül, az „Energetikai
korszerűsítés Tokodaltárón a TOP-3.2.1-15
program keretében”, zajlik az Óvoda, az
Egészségház, és a Polgármesteri Hivatal
korszerűsítése. Az energetikai korszerűsítés nem
csak takarékosabbá, hanem korszerűbbé, szebbé
teszi közintézményeinket. Az óvodában a
munkálatok nagy része befejeződött, a fűtés is
beindult. Közösségépítő célzattal szervezzük,
terveztük meg községünk lakóinak az adventi
gyertyagyújtást,
falukarácsonyt,
melyre
szeretettel hívjuk, és várjuk településünk lakóit.
Minden programunkról honlapunkon, hirdető
helyeinken tájékozódhatnak az érdeklődők.
Köszönjük
mindenkinek
a
programok
megvalósításához nyújtott támogatást.
Továbbiakban is számítunk a lakosság
érdeklődésére
munkánkkal,
az
elvégzett
feladatokkal kapcsolatban, várjuk építő jellegű
véleményüket,
javaslataikat!
A
közelgő
karácsonyi ünnepekre kívánok meghitt, és
boldog családi együttlétet, békés ünnepet,
boldog új évet!
A hivatal dolgozói, és az önkormányzat nevében:
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TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJÉTŐL
Ünnepi és Újévi hulladékok szállítási rendje

A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor
kezdődik.

A szelektív hulladékok begyűjtése- és szállítása
változatlan Tokdaltárón, melynek időpontja 2018.
december 26. (szerda)

Szelektív hulladékbegyűjtés időpontjai

Fenyőfa begyűjtése-és szállítása
(2019. január)
A kihelyezett fenyőfákat közvetlen komposztáló
telepre szállítják be, ezért csak a lecsupaszított fák
kerülnek begyűjtésre az alábbi napokon:
Január 11. (péntek),
Január 25. (péntek).

Zöld hulladék gyűjtése
A komposztálható hulladékok begyűjtése- és szállítása
a 2019. évben februártól novemberig tart az alábbi
napokon:
február 19. (kedd),
március 19. (kedd),
április 16. (kedd),
május 21. (kedd),
június 18. (kedd),
július 16. (kedd),
augusztus 19. (hétfő),
szeptember 16. (hétfő),
október 14. (hétfő),
november 19. (kedd).
A levágott füvet és egyéb lágy szárú növényeket csak
és kizárólag biológiailag lebomló zsákban szállítják el a
megjelölt szállítási napokon – a zöldhulladékok
közvetlen komposztálótelepre kerülnek beszállításra.
Az ingatlanhasználók részére évi 12 db zsákot
térítésmentesen biztosít a VERTIKÁL Nonprofit Zrt.,
melyek Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 7. számú
irodájában átvehetők.

A 2019-es évben is havonta két alkalommal szállítják
el a kihelyezett újrahasznosítható hulladékokat.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékokat (papír, valamint
műanyag-és fém) reggel 6 óráig szíveskedjenek
kihelyezni az ingatlan elé úgy, hogy a közúti
forgalmat ne zavarja. A szelektív hulladékok
bármilyen áttetszőbb zsákban kihelyezhetőek a
fekete szín kivételével!
További információ: www.kommunaljunk.hu
A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a szelektív
hulladékokat 2019. évben az alábbi napokon:
január 16. (szerda),
január 30. (szerda),
február 13. (szerda),
február 27. (szerda),
március 13. (szerda),
március 27. (szerda),
április 10. (szerda),
április 24. (szerda),
május 15. (szerda),
május 29. (szerda),
június 12. (szerda),
június 26. (szerda),
július 10. (szerda),
július 24. (szerda),
augusztus 14. (szerda),
augusztus 28. (szerda),
szeptember 11. (szerda),
szeptember 25. (szerda),
október 9. (szerda),
október 30. (szerda),
november 13. (szerda),
november 27. (szerda),
december 11. (szerda),
december 25. (szerda)

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL (12.000 FT) KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány az 1602/2018.(XI.27.) Korm. határozatával
döntött a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesült háztartások támogatásáról. A Kormány a
szükséges pénzügyi fedezet átcsoportosításáról
döntött. A támogatás feltételeiről Támogatói
Okiratban tájékoztatnak. A Támogatói Okiratban
rögzítik, hogy az Önkormányzatok milyen módon és
feltételekkel biztosítják a támogatást a kérelmezők
részére. A támogatásra szánt összeget a Támogatói
XXIV. évfolyam 4. szám

Okirat megküldését követő 15 napon belül utalják az
Önkormányzat számlájára. A pontos részletekről a
Támogatói Okirat ismeretében tájékoztatjuk az
érintetteket. Fent leírtak miatt kérjük türelmüket, a
részletes
tájékoztatást
a
Támogatói
Okirat
ismeretében tudunk nyújtani.
Tisztelettel:
Petrik József polgármester
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NÖVEKVŐ GAZDASÁG, ERŐSÖDŐ CSALÁDOK
Köszönhetően elsősorban a magyar
vállalkozóknak
és
munkavállalóknak,
hazánk gazdasága egyre jobban teljesít, a
következő évben pedig még több és erősebb
támogatást kaphatnak a családok, a
gyermeket nevelők – többek közt erről
beszélt lapunknak dr. Völner Pál,
Tokodaltáró országgyűlési képviselője, az
igazságügyi miniszter helyettese az év
eredményeit összegző, és a következő
esztendő terveit bemutató interjújában.
„A gazdaságunk töretlenül erősödik: a
novemberben bemutatott, harmadik negyedéves
statisztikák szerint a gazdasági növekedés elérte
az öt százalékot. Ez igazán kimagasló
teljesítmény, hiszen nem csak tízéves hazai
rekord, de több mint duplája az európai uniós
átlagnak, és alig pár ország előzte meg
Magyarországot e téren” – mondta lapunknak dr.
Völner
Pál,
Tokodaltáró
országgyűlési
képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese.
Hozzátette:
ezzel
párhuzamosan
a
munkaerőpiacon is kedvező folyamatok mennek
végbe, hiszen az őszi adatok szerint a
foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 487
ezer fő volt, a munkanélküliségi ráta pedig 3,8
százalékra csökkent, és az államadósság is évről
évre apad, alacsonyabb, mint az euróövezeti átlag.
„A kormány gazdaságpolitikájának eredményei
egyértelműen cáfolják azokat, akik évek óta
kétkednek,
vagy
rosszindulatú,
alaptalan
bírálatokat fogalmaznak meg a célkitűzéseinkkel,
azok irányával, vagy az intézkedéseinkkel
kapcsolatban. Ugyanakkor le kell szögeznünk,
hogy bár a jó szakpolitika nélkülözhetetlen egy
ország eredményességéhez, mit sem érne a
munkavállalók és a vállalkozók kitartó és
áldozatos munkája nélkül. Az érdem tehát
elsősorban az övék!” – fejtette ki dr. Völner Pál.
Hozzátette, hogy a térség, és azon belül
Tokodaltáró is kivette a részét ebből a munkából,
és ehhez több mint 405 millió forint támogatást is
kaptak a település vállalkozói.
A jövő évre vonatkozó kormányzati tervekről
szólva elmondta, hogy a családok támogatását
továbbra is kiemelt ügyként fogják kezelni. „Az
elmúlt években már számos intézkedést tettünk
annak érdekében, hogy a fiatalok annyi gyermeket
vállalhassanak, amennyit szeretnének, és hogy a

lehető legnagyobb mértékben segítsük a
gyermekeket nevelőket. A következő esztendőben
is ezen leszünk. Úgy gondolom, hogy a családok
támogatásáról szóló nemzeti konzultációra
beérkező válaszok összegzése, eredménye is
segíteni fog minket ebben a munkában, hiszen
azok az újítások az igazán hasznosak, amelyekre
sokaknak igényük van” – vázolta a terveket a
képviselő. Mint mondta, ő is és a kormányoldal
többi képviselője is a magyar családokban,
gyermekekben látja az ország jövőjét. „Szerintem
minden nemzetállamnak ezt az álláspontot kellene
képviselnie, de sajnos azt látjuk, hogy Európa,
illetve az uniós tagállamok egyes vezetői teljesen
máshogy látják ezt a kérdést. Ők úgy vélik, hogy a
kontinens problémáit a bevándorlással lehet
megoldani. Sajnos már be is bizonyosodott, hogy
ez teljesen rossz irány, elképzelés – gondoljunk
csak a terrortámadásokra vagy az úgynevezett nogo zónákra” – fejtette ki dr. Völner Pál. Mint
mondta, a magyar választók 2018 tavaszán már
elmondták a véleményüket, miszerint nem
akarják, hogy hazánk bevándorlóországgá váljon,
de 2019 tavaszi európai parlamenti választáson
újra meg kell erősíteniük ezt, hiszen ekkor
közvetlenül dönthetnek majd arról, hogy kik
képviseljék az érdekeiket a közösség egyik
döntéshozó fórumán. „Köszönjük az eddigi
támogatásukat, és jövőben is számítunk a
segítségükre” – tette hozzá.
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON ÉS KÖNYVTÁR
2018. október 11-én a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer szervezésében Sohonyai
Edit írónő látogatott el hozzánk, és a felső
tagozatos diákok részére tartott előadást
kommunikáció a nemek közötti témában.
Az idei Halloween-party az őszi szünet utolsó
napján, október 26-án ismét örömmel készültek
és jöttek a diákok. A zenét Nagy Dénes
szolgáltatta, segítőink voltak Mauterer Mihályné
Erzsike, Nagy Brigitta és munkatársaink.

évszakhoz képest enyhe volt, jól esett a hosszú
séta után a meleg ital. A felvonulás biztosítását
köszönjük az Esztergom-Kertvárosi Polgárőr
Egyesület tagjainak.
Az idei évben rendhagyó módon, az ADVENT első
vasárnapi közösségi gyertyagyújtásának a
Kultúrotthon
ad
helyet.
Meleg
itallal,
mézeskaláccsal várjuk a lakosságot.
December 5-én 18 órától Tokodaltáró Község
Önkormányzata és személyesen a Mikulás
csomagot ajándékoz a 2-14 éves korú gyermekek
részére. 17 órától már várjuk a gyerekeket kürtős
kaláccsal, meleg teával és Mikulás hívogató
zeneszóval.
Falukarácsony december 22-én 16 órától az
udvaron. Meleg itallal, mézeskaláccsal köszöntjük
a fellépő óvodásokat, iskolásokat, a Bányász
Vegyeskórust és a lakosságot. Molnár József és
családja által felajánlott fenyőfa a Bányász
Kultúrotthon udvarában került felállításra Petrik
Zsolt segítségével, köszönjük.

A hagyományosan megrendezett Márton-napi
lampionos felvonulásunk sikerét köszönjük a
Nyugdíjas klub tagjainak, akik már a délelőtt
folyamán serénykedtek, kisütötték a libahájat az
esti zsíros kenyérhez. Bár az időjárás az

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 síkosságmentesítési 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,
hóés
síkosságmentesítéséről gondoskodni.
XXIV. évfolyam 4. szám

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

ALTÁRÓI TÜKÖR
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Minden kisbabának és családjának
sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk.

2018. augusztus óta született
kisbabák:
Móra Máté Kálmán 10.04.
Botos József 10.25.
Lőrincz Regina 11.06.
Varga Réka Sára 11.23.
Nárai Dávid 11.26.

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

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

2019. január 3-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

2018. DECEMBER 20-TÓL (CSÜTÖRTÖK)
2018. DECEMBER 28-IG (PÉNTEK).

Tóth Gábor jegyző
0630/207-5714
Tóth Gábor jegyző

VÉRADÁS
2018. DECEMBER 17-ÉN (HÉTFŐ) 15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ A BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN
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!
Magyar Vöröskereszt

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Eck Adrienn.
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