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2019. március

TeSzedd!
Önkéntesen a Tiszta Magyarországért!

Az Önkormányzat és a település lakosainak
nevében köszönöm annak a 40-50 fő önkéntesnek a munkáját, akik 2019. március 23-án, szombaton
részt vettek a TeSzedd! - Önkéntesen a Tiszta Magyarországért! hulladékgyűjtési programban. Az
önkéntesek szabadidejüket feláldozva több helyszínen (vasúti sínek melletti terület, Váci Mihály út
folytatásában lévő akácos terület, OVIT telepre vezető út, a tó és teljes környéke, valamint a Nyúldomb után található terület) gyűjtötték össze a mások által illegálisan elhelyezett hulladékot. A
szemétgyűjtés során 550 zsák telt meg hulladékkal. A zsákok mellett nagy mennyiségben
gyűjtöttünk össze veszélyes hulladékot, lomot és építési törmeléket. A zsákokat központilag
szállítják el, viszont a külön gyűjtött hulladék elszállításáról és megsemmisítéséről az
Önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Külön köszönöm a Tokodaltárói Joker Csemege vezetőségének, a Botos és Társa Kft.-nek
(gyógyszertár), Vecsernyés József és Vigh Péter helyi lakosoknak a felajánlott kesztyűket, valamint
a Farkas Transz Kft.-nek, mely cég vezetője a veszélyes hulladék elszállításában ajánlotta fel
segítségét. Köszönöm a Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde dolgozóinak, valamint a Gárdonyi
Géza Általános Iskola diákjainak, pedagógusainak, munkatársainak, hogy hétköznap vettek részt az
akcióban és intézményi szinten is hozzájárultak településünk, környezetünk szebbé tételéhez.
Érdemes elsétálni a hulladéktól megtisztított helyszínekre, mert szemmel látható a változás.
Arra kérem a hulladékot illegálisan elhelyező embereket, hogy tiszteljék meg az önkéntesek
munkáját, tiszteljék annyira saját településüket, hogy a jövőben nem helyeznek el hulladékot ezeken
a területeken (sem) és vigyázzanak saját környezetükre.
Petrik József polgármester

XXV. évfolyam 1. szám

1

ALTÁRÓI TÜKÖR

KÖZELGŐ ÜNNEPEINK
NAGYPÉNTEK
ÁPRILIS 19.
A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét
előtti péntek. A húsvét előtti 2. és a farsangi
időszak vége utáni 45. nap. Ezen a napon
emlékeznek meg Jézus Krisztus kínszenvedéséről,

kereszthaláláról és temetéséről, a liturgiában a
húsvéti szent háromnap második napja. 2019.
április 19-e (péntek) munkaszüneti nap.

HÚSVÉT
ÁPRILIS 21-22.
A húsvét két napos egyházi ünnep, idén
húsvétvasárnap április 21-én, míg húsvéthétfő
másnap, vagyis április 22-én lesz. A kereszténység
legnagyobb ünnepe húsvét, ilyenkor ünnepeljük
Jézus feltámadását, valamint ezáltal az emberiség
megváltását. A húsvét változó

idejű (mozgó) ünnep, melyet minden évben a
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnap és az azt követő hétfőn tartanak. A
húsvétot a keresztény hagyomány szerint 40
napos böjt előzi meg, mely hamvazószerdától
nagyszombatig tart.

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.
Először százhuszonnyolc évvel
ezelőtt, 1890-ben ünnepelték
május 1-jét, amelyet a legtöbb
országban
hivatalos
szabadnapként tartanak számon.
Május elseje a munka ünnepével
egyenlő: évszázadokon
át
nevezték a munkások ünnepének,
az 1990-es évektől pedig a
munkavállalók
szolidaritási
napjaként tartják számon.

Ezt az ünnepnapot a nemzetközi
munkásmozgalmak által harcolták
ki, s a legtöbb országban hivatalos
állami szabadnapként tartják
nyilván. Május elseje nem csak a
munka, hanem a szerelem és a
termékenység ünnepe is. A népi
hagyományaink szerint május első
napján zöld ágakkal, virágokkal
díszítették a házakat, illetve már az
1400-as évektől jegyzik magát a
májusfa-állítás szokását is.

PÜNKÖSD
JÚNIUS 9.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 5.
Május első vasárnapján az anyaságról emlékezünk
meg. Kedves Édesanyákat szeretettel köszöntjük
Petőfi Sándor versének részletével!
„Egész úton - hazafelé Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.”

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és
egyben az egyház megalapítását a keresztény
világ vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon
ünnepli. Ez alkalomból a keresztény egyházak
országszerte
ünnepi
miséket,
illetve
istentiszteleteket tartanak. A magyar pünkösdi
szokásokban a keresztény szokások keveredtek az
ősi, pogány szokásokkal, a már meglévő pogány
hagyományokra épültek rá a keresztény elemek,
és olvadtak össze egy ünneppé.
Forrás: internet
Polgármesteri Hivatal
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I BESZÁMOLÓ
(2019. január-március)
1. A Képviselő-testület 2019. január 30-ai
ülésén elfogadta az Önkormányzat 2019. évi
költségvetését. Az idei évben – többek között
- szeretnénk megvalósítani az Asztalos
Sándor utca aszfaltozását, a Sport utca
járdájának – idén a Szegfű utcáig, jövőre
megvalósulhat a fennmaradó szakasz térkövezését, beázás miatt az óvoda
tetőszerkezetének
korszerűsítését,
az
Egészségházra előtető építését, kulturált
buszváró kialakítását a József Attila utca 63.
házszám előtt, valamint utcanévtáblák
kihelyezését.
2. Tavalyi év augusztusában a bölcsődét
üzemeltető
Egyesület
felmondta
az
Önkormányzattal ezen feladatra kötött
szerződését.
Ezért
a
tavalyi
évben
átszerveztük a Brunszvik Teréz Óvodát, és az
intézményen belül létrehoztunk egy mini
bölcsődét. A bölcsőde 2019. február elején
nyitott meg és 7 fő tokodaltárói kisgyermek
gondozását, nevelését tudjuk biztosítani.
3. Az Önkormányzat tavalyi évben is
sikeresen pályázott a szociális célú
széntámogatásra. A Pénzügyi és Szociális
Bizottság második és harmadik ütemben is
döntött
a
természetbeni
támogatás
(barnakőszén) odaítéléséről.
4. A szociális célú széntámogatás mellett a
rezsicsökkentésben korábban nem részesülő
háztartások részére 2018. decemberében
eljuttattuk a 12.000 Ft értékű utalványt. Az
utalványt 2019. december 15-éig lehet
tüzelőanyagra beváltani.
5. A Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.
munkatársaival,
valamint
tervezővel
egyeztetve megkezdtük a József Attila utca
63. szám előtt egy színvonalas – lépcsővel,
féltetővel ellátott - buszváró kialakítását.
Jelenleg a tervezési feladat zajlik.
6. Lakossági Fórum - A 2019. február 21-ei
lakossági fórumon két témát vitattunk meg a
jelenlévőkkel. Az egyik téma a volt
teniszpályán lévő fák kivágása, a másik pedig

a
szénfeldolgozó
volt
irodaházának
munkásszállóként történő üzemeltetése volt.
A volt teniszpályán található fákat szakértővel
vizsgáltatta meg az Önkormányzat, mert
tavaly ősszel egy faág letörése károkat
okozott a közelben lévő ingatlan kerítésében.
A szakértő véleményében szerepel, hogy a
beteg, menthetetlen fák mellett néhány
egészséges fa kivágása is indokolt, hogy a
többi egyed egészségesen fejlődhessen
tovább. A lakossági kérés arra irányult, hogy
mivel a parkban 80 éve így fejlődnek a fák,
ezért kizárólag a menthetetlen, beteg fákat
vágassa ki az Önkormányzat. A lakossági
fórumot követő hetekben több alkalommal
kilátogattunk a parkba az érdeklődő
lakosokkal, és 3 fa kivágása mellett, továbbá
facsemeték telepítéséről döntöttünk. A
gesztenyefák védelmében is megegyezés
született. Az aknázómolyok ellen injektálással
védekezünk a jövőben.
A
szénfeldolgozó
volt
irodaházának
munkásszállóként történő hasznosítása volt a
lakossági fórum másik témája. Az épületet a
DBK-Brikettgyár Kft. értékesítette egy
magánvállalkozónak, aki egy 77 fős
munkásszállót alakít ki az épületben.
Amennyiben ez az épület az Önkormányzat
tulajdonában lett volna, abban az esetben a
Képviselő-testület nem adja bérbe, illetve
nem értékesíti munkásszálló céljára az
épületet. A lakossági fórumon résztvevők
közül többen azt szorgalmazták, az
Önkormányzat mindent tegyen meg, hogy a
munkásszálló ne kezdhesse meg a működését.
Polgármesterként
sem
örülök
a
munkásszállónak, de működését jogszerűen
csak abban az esetben lehet megtiltani,
amennyiben nem felel meg a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak. Ha megfelel, abban
az esetben a közbiztonságra és a vállalkozóval
történő együttműködésre kell helyeznünk a
hangsúlyt. Bővítjük a településen a
kamerarendszert, illetve a körforgalomnál
fejlesztjük a közvilágítást. A Polgárőrség
megalakítása
folyamatban
van,
az
Önkormányzat nagyon számít a munkájukra,
segítségükre, továbbá a rendőrséggel is
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felvettük a kapcsolatot a fokozottabb
járőrözés érdekében. Megkezdtük a Helyi
Építési Szabályzat módosítását is, egyrészt,
hogy az érintett ingatlanokra elővásárlási
jogot tudjon bejegyeztetni az Önkormányzat.
A volt irodaház épületében kialakítandó
munkásszálló
nyilvántartásba
vételére
vonatkozó kérelem még továbbra sem
érkezett be a Hivatalhoz.
7. Az Önkormányzat regisztrált a TeSzedd!
hulladékgyűjtési
programra,
melyre
településünkön 2019. március 23-án került
sor. Bővebb tájékoztatást a lap első oldalán
nyújtunk.
8. A Képviselő-testület döntött arról, hogy
mely cégeket kéri fel ajánlatra a következő
beruházások tekintetében: Asztalos Sándor
utca felújítása, aszfaltozása, valamint a Sport
utca járdájának (idei évben a József Attila
utcától körülbelül a Szegfű utcáig)
korszerűsítése, térkövezése.
9. Az Önkormányzat a Magyar Falu Program
keretén belül két zúzott köves út
aszfaltozására, járdaépítéshez anyagköltségre,
valamint hókotró és fűvágó adapterrel ellátott
járműre kíván pályázatot benyújtani. Az
elnyerhető támogatás nem túl magas, de
önkormányzati
önerő
biztosításával
elérhetővé válik fenti célok megvalósítása.

előzetes ígérete, majd a hatósági kötelezés
ellenére sem szállította el a hulladékot. A
zsákokat a melléképületben helyeztük el és
folyamatosan szállítjuk el az ingatlanról.
Magáningatlanon
több
ilyen
hulladékgyűjtésre kapacitás hiányában nem
lesz lehetőség. Az Önkormányzat kizárólag az
egyedülálló, kiszolgáltatott helyzetben lévő
idős embereknek tud ebben a formában
segíteni.
A
településen
14
ingatlantulajdonossal szemben indult hatósági
eljárás a felhalmozott kommunális hulladék
miatt, melybe a jegyző bevonta az Esztergomi
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát,
valamint a Családsegítő és Gyermekvédelmi
Szolgálatot is. A közeljövőben további
hatósági eljárások indulnak.
13. A 2019. március 27-ei testületi ülésen
várhatóan (az ülésre lapzárta után kerül sor)
döntünk az Asztalos Sándor utca felújítását,
valamint a kátyúzást végző vállalkozóról, a
volt irodaház előtti körforgalom újabb
lámpatestekkel történő megvilágításáról.
14.
Megrendeltük
a
település
új
utcanévtábláit. A település összes utcájában új
táblák kerülnek kihelyezésre.

10. A Képviselő-testület a 2019. február 27-ei
ülésén döntött a következő civil szervezetek
támogatásáról:
- Ép testben Ép Lélek Alapítvány – Óvoda
- Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért
Alapítvány
–
Általános
Iskola
- Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub
- MEDICOPTER Alapítvány
11. Az Önkormányzat szerződést kötött a
szünidei étkeztetés biztosítására, melynek
keretében a hátrányos helyzetű gyermekek
részére ingyenesen biztosítunk ebédet az
iskolai szünetekben.
12. Az év elején az Önkormányzat három
munkatársa három óra alatt 75 zsák
kommunális hulladékot szedett össze egy
magáningatlanon, mert aki elhelyezte,

Ha a leírtakkal kapcsolatban kérdésük,
észrevételük van, azt a Polgármesteri
Hivatalban
szívesen
megválaszoljuk,
meghallgatjuk, szükség esetén további
információt nyújtunk.
Tisztelettel: Petrik József polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a Pénzügyi és Szociális
Bizottság
a
2019.
évi
üléseit
a
munkarendjükben
meghatározott
időpontban tartják.
Az ülések nyilvánosak, minden érintett,
illetve érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális
témákról a meghívóból tájékozódhatnak,
mely a honlapon (www.tokodaltaro.hu)
közzétételre kerül.

Az idei év előttünk álló időszakában a
következő
időpontokban
ülésezik
a
Képviselő-testület:
2019. április 24. (szerda)
2019. május 29. (szerda)
2019. június 26. (szerda)
2019. szeptember 25. (szerda)

18:00
18:00
18:00
18:00

A helyszín várhatóan a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal vagy a Bányász
Kultúrotthon.
Petrik József polgármester

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2019. ÁPRILIS 7-ÉN (VASÁRNAP) 09:00 ÓRÁTÓL 12:00 ÓRÁIG
A TOKODALTÁRÓI BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN .
A rászoruló embereknek, családoknak nagy
segítség, hogy néhány meleg holmit, vagy
amilyen
ruhadarabra
szükségük
van,
megtalálják helyben és ingyen a felajánlók
jóvoltából, a nagy érdeklődésre való

tekintettel ismét használtruha osztást
szervezünk. Ezúton szeretnénk megköszönni
az adományokat, felajánlásokat, a helyszínt
és a szervezők segítségét.

VÉRADÁS
2019. március 14-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 23 fő jelent
meg. Nagyon köszönünk, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!

LEGKÖZELEBB
2019. JÚNIUS 20-ÁN(CSÜTÖRTÖKÖN) 15:000-18:00
ÓRÁIG LESZ VÉRADÁS A TOKODALTÁRÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
Magyar Vöröskereszt
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A NEMZETI ESZKÖZKEZELŐ BÉRLŐI SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÁS
VISSZAVÁSÁRLÁS LEHETŐSÉGÉRŐL
Tájékoztatjuk a tisztelt bérlőinket arról, hogy a
Nemzeti Eszközkezelő Programban résztvevő
természetes személyek otthonteremtésének
biztosításáról szóló 2018. évi törvény alapján a
Nemzeti
Eszközkezelő
fizetési
kötelezettségeiknek eleget tevő bérlői a 2019. év
során dönthetnek akként, hogy
▪ rendkívül

kedvező feltételek mellett,
vételár kedvezménnyel egyösszegben
megvásárolják az ingatlant;

▪ hosszútávú

részletfizetés
megvásárolják az ingatlant, illetve

mellett

A szükséges nyilatkozat mintát és a személyre
szabott vételárat és részletfizetési feltételek is
tartalmazó tájékoztató levelet a Nemzeti
Eszközkezelő 2019. március 31. napjáig küldi meg
az érintett bérlők részére.
Kérjük, hogy a kitöltött nyilatkozatot a kézhez
vételétől számított 60 napon belül küldjék vissza
a Nemzeti Eszközkezelő részére!
Amennyiben Önök 60 napon belül nem
nyilatkoznak, a jelenleg fizetett bérleti díjuk
2019. július 1-től a háromszorosára fog
emelkedni.

▪ továbbra is bérlők maradnak, a jelenlegi

feltételek mellett.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

FELHÍVÁS

Közterület tisztántartás
A közterület használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet
értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlana előtti járdaszakaszt, nyílt árkot
tisztántartani, illetve a járda és az úttest között
lévő zöldsávot gondozni, gyommentesíteni. A
jogszabály betartását a Polgármesteri Hivatal
munkatársai – egyéb hatóság bevonásával –
rendszeresen ellenőrzik.
Településünkön az Orgona utca végén kialakított
komposztálót minden lakos igénybe veheti, aki
nem tudja saját ingatlanán elhelyezni a szerves
hulladékot.
A
komposztáló
az
alábbi
időpontokban tart nyitva:
Hétköznap: 14:00-18:00
Hétvégén: 08:00-18:00

A
komposztáló
megfelelő
működtetése
érdekében kérném, hogy csak zöldhulladékot
helyezzenek el a területen.

Avar és kerti hulladék égetése
Avar és kerti hulladék égetését

március, április, szeptember, október
és november hónapokban, hétfőtől
csütörtökig – kivéve ünnepnapokon –
14.00 óra és 19.00 óra
között lehet végezni.
Tilos az égetés közterületen, ködös, esős, szeles
időben. Az égetendő hulladék kizárólag avart és
kerti hulladékot tartalmazhat. A tűz őrzéséről
gondoskodni kell, az égetést kizárólag nagykorú,
cselekvőképes személy végezheti. Az égetés
végén, ha a tűz elhamvadt, gondoskodni kell a
hamu belocsolásáról.

Tóth Gábor jegyző
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Az év eleje a szokásos kis csoportok
összejövetelei
mellett
több
családi
rendezvénynek adtunk helyet. Február hónap a
farsang jegyében telt, az iskolások, az óvodások
és a nyugdíjas klub is búcsúztatta a telet. Február
hónapban részt vettünk a Kultúrházak ÉjjelNappal
országos
rendezvénysorozatában,
immáron második éve. A lakosság számára
ingyenes
testkultúra, mozgás és
játék
programokkal készültünk. Sajnos a lakosság
érdeklődése
csekély
mértékű
volt.
A
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
szervezésében író-olvasó találkozóra látogatott el
az alsósokhoz M. Kácsor Zoltán.

Jelenlegi foglalkozásaink közül ajánlani tudom a
lakosságnak a következőket:

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére tartott önkormányzati megemlékezés
műsorát a Gárdonyi Géza Általános Iskola 6.
osztályos diákjai tartották. A képviselőtestületből
Kőszeginé Janik Edit mondott beszédet. A
sportpálya előtti emlékmű koszorúzásakor a
Bányász Vegyeskar működött közre.
Január hónapban egy Google kérdőívet tettem
közzé
településünk
kulturális és
sport
tevékenységéről, melyet 97 válaszadó töltött ki,
nagy része aktív korú lakos volt. A kitöltők között
4 fő jelezte, hogy valamilyen foglalkozás
vezetését vállalná, valamint 33 fő szívesen
segítene
ötletek
tervezésében
és
megvalósításában. Kérem, előzetes időpont
egyeztetése
után
keressenek
meg
a
Kultúrotthonban!

Mondókázás 1-3 éves gyermekek számára,
melyet hétfőnként 10 órától Labanc-Bognár
Eszter tart. Nyugdíjas klub Debreceni Vilmosné,
Ilonka vezetésével hétfő délutánonként.
Hagyományőrző
csoportunk
a
Bányász
Vegyeskar, mely idén megalakulásának 90.
évfordulóját
fogja
ünnepelni,
kedden
délutánonként tartja próbáit. Aki szeretne rész
venni a kórusban szeretettel várják.
Jóga foglalkozásokat rendszeresen szerdánként
17-19 óráig tart Szalai Matild.
Baba-mama klub Szabóné Kurucz Aranka védőnő
vezetésével kéthetente szerda délelőttönként.
A Flóra klubban minden páros hét péntek délután
16 órától- a kézimunkázók Horvay Jánosné, Julika
vezetése mellett cserélnek tapasztalatot,
mutatják meg egymásnak az új praktikákat.
Környezet-, Egészség- és Természetvédő Klub
Benedek Imréné, Éva vezetésével várja az
érdeklődőket. Intézményünk ping-pong asztallal
is rendelkezik, mely használatára előzetes
bejelentkezés alapján várjuk a lakosságot.
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BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
2019. február 11-én megnyitottuk mini
bölcsődénket, mely 7 fő, 1-3 éves gyermek
ellátására jogosult, jelenleg teljes létszámmal
működik. A gyermekek felügyeletét 3 fő
gondozónő illetve dajka látja el.
Az óvoda farsangi bálját 2019. 02. 22-én délután a
Bányász Kultúrotthonban tartottuk. Ezúton
megköszönjük a segítséget, támogatást a
szülőknek,
Németh
Sándornénak,
Petrik
Anettnek, Lach Fanninak, valamint Flórián
Gyuláné, Pánczél Attiláné, Csákvári Ferencné,
Kovács Tímea, Kovács Lászlóné, Puksa Edit
vállalkozóknak, a Joker-csemege üzletnek, illetve
Nagy Dénesnek a hangulatos zenét.
Tavaszi programok, események:
- Március 14. Március 15.-i megemlékezés a
szobornál
- Március 21. Víz világnapja
- Március 25. 16.00 óra szülői értekezlet a
nagycsoportos gyermekek szüleinek, amit
a jövendő első osztályos tanítónők
tartanak
- Március 26. Szegedi Színház előadása az
óvodában
- Április 9-11. között nyílt napok az
óvodában
- Április 16. Húsvét (megérkezik a nyuszi)

- Április 23-24. Föld napja (ültetés, az óvoda
udvarának szebbé tétele)
- Április 24. 16.15 órakor a Föld napja
alkalmából
megrendezett
kiállítás
megnyitója a Bányász Kultúrotthonban
- Április 29-30. bölcsődei, óvodai beíratás a
leendő bölcsődések,
kiscsoportosok
számára
- Május 02. Anyák napja a Pillangó
csoportban
- Május 03. Anyák napja a Katica és Halacska
csoportokban
- Május 06. Anyák napja a Maci csoportban
- Május 09. Egészség nap
- Május 30. Gyermeknap
- Május
31.
Évzáró
ünnepély
a
nagycsoportosoknak.
- Június 04. Nemzeti összetartozás napja
Az óvoda, bölcsőde nyári takarítási, karbantartási
szünete 2019. július 29-től 2018. augusztus 16-ig
tart. Ez idő alatt az intézmény zárva lesz.
Tokodaltáró, 2019. március 19.
Herczeg Mária
óvodavezető

TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL, ELÉRHETŐSÉGEKRŐL
TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., PF.: 4.
Telefon: 06-33/505-635
E-mail: tokodaltaro@tokodaltaro.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 - 12:00 ; 12:30 - 15:30
Szerda: 8:00 - 12:00 ; 12:30 - 15:30
Péntek: 8:00 - 12:00
Pénztár nyitva tartása:
Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig
Péntek: 8:00 - 12:00 óráig
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TOKODALTÁRÓI EGÉSZSÉGHÁZBAN A FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS IDEJE
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. Egészségház
Telefon: 06-33/466-436

DR. OLÁH ANDRÁS
I. számú körzet

DR. SZABÓ ÉVA
II. számú körzet

HÉTFŐ
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00

KEDD:
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

12:00-14:00
14:00-16:00

SZERDA
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00

HÉTFŐ
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:

08:00-11:00
14:30-15:30
KEDD

CSÜTÖRTÖK:
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

12:00-14:00
14:00-16:00

PÉNTEK:
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00

08:30-12:20

TOKODALTÁRÓN:
SZERDA
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
CSÜTÖRTÖK
TOKODALTÁRÓN:
PÉNTEK
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:

08:00-11:00
14:30-15:30
08:30-12:20
08:00-09:30
10:30-11:30

GYERMEK HÁZIORVOSI S ZOLGÁLAT

FOGORVOSI SZOLGÁLAT

DR. PEZDERKA GYÖNGYVÉR
2532 Tokodaltáró József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/466-478; 06-30/9799-340
E-mail: szkarabeusz1@invitel.hu

DR. FÉLIX KLÁRA FOGORVOS
RAHBERGER GYÖRGYNÉ ASSZISZTENS
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/505-635/26. mellék
E-mail: fogorvos@tokodaltaro.hu

Rendelési idő:
Hétfő: 8:00 - 10:00 ; 15:00 - 16:00
Kedd: 8:00 - 10:00
Szerda: 8:00 - 10:00
Csütörtök: 8:00 - 10:00
Péntek: 8:00 - 10:00
Tanácsadás: Hétfőn 12:00 - 13:00

Rendelési idő:
Hétfő: 7:30 - 12:30
Kedd: 12:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 12:30
Csütörtök: 7:30 - 12:30 (Iskola fogászat)
Péntek: 7:30 - 12:30

DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Intézményvezető: Ujbányi Tiborné
Telephelyvezető: Simonekné Lampert Mariann
Cím: 2532 Tokodaltáró Öreg-köz 1.
Telefon: 06-33/505-660
E-mail: szoc.al.ell.altaro@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 óra között
XXV. évfolyam 1. szám
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DOROG ÉS TÉRSÉGE CSA LÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT
MAUTERER MIHÁLYNÉ
CSALÁDSEGÍTŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
Telefon: 06-33/200-056
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:30 – 15:00
Szerda: 08:30 – 15:00
Péntek: 08:30 – 12:00 (páros héten)
Kedd és csütörtök a terepnap, ekkor nincs ügyfélfogadás. Szabadság ideje alatt, illetve egyéb akadályoztatás
esetén az ügyfelek továbbra is bizalommal fordulhatnak a központhoz:
2510 Dorog, Bécsi u. 71. (Polgármesteri Hivatal épületében), 06-33/431-170, 06-20/561-5226.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
SZABÓNÉ KURUCZ ARANKA VÉDŐNŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
Telefon: 06-33/200-054
E-mail: vedono@tokodaltaro.hu
Védőnői Tanácsadások Időpontjai:
Csecsemő és- kisgyermek Tanácsadás:
Csütörtök: 10:00-12:00 óráig
Várandós Tanácsadás: Csütörtök: 13:00-15:00 óráig
Először jelentkező várandós felvétele / kiskönyv kiállítása /
előzetes időpont egyeztetéssel történik!
Tel.: 06-30/220-2832

1848/49 ÉVI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKNAPJA

A Nemzeti Ünnep alkalmából március 14-

én ünnepi emlékműsorral idézték meg az
1848-as forradalom és szabadságharc
történelmi eseményeit a Gárdonyi Géza
Általános Iskola 6. osztályos diákjai. A
Bányász
Kultúrotthonban
tartott
megemlékezésen
ünnepi
beszédet
mondott Kőszeginé Janik Edit képviselő.
A
sportpálya
előtti
emlékmű
koszorúzásakor a Bányász Vegyeskar
működött közre.
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2018. december óta született kisbabák:
Nemcsik Bende 2018.12.07.
Tóth-Makkai Levente 2018.12.12.
Abronics Kornél 2019.01.09.
Márk Mercédesz 2019.01.22.
Jóni Ramiz 2019.01.24.
Beniczky Márk 2019.01.16.
Dankó Koppány 2019.03.01.
Schleer Adél 2019.03.04.

Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

Csepreghy Hanna Mercédesz 2019.03.15.
KÖSZÖNETTEL
Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében a 2018. évben nyújtott munkájukért,
adományokért és segítő közreműködésért külön is szeretnék köszönetet mondani a következő
vállalkozásoknak, magánszemélyeknek.
Rosenberg Hungária Kft.
AQUA Europa Kft.
Tokod Recycling Kft.
Jurkovics Kft. Hús nagy- és kiskereskedelem
Berta Trafik Bt.
Eszköz Partner Kft.
BOK-RA Kft.

Botos és Társa Kft.
Gremsbergerné Pétervári Henriett zöldséges
Kovács Tímea zöldséges
Szentgyörgyi Sándorné e.v.
Fekete Zoltán
Kósa Zsolt képviselő (pékség és kertészet)

Molnár József és családja által felajánlott fenyőfa a Bányász Kultúrotthon udvarában került
felállításra. Köszönjük!
Petrik József polgármester

HIRDETÉS
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
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
A
Polgármesteri Hivatalban lehet.

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