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2021. március

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Olvasó!

A Húsvét a keresztény egyház egyik legnagyobb és legfontosabb ünnepe, ugyanakkor egyben a tavasz
eljövetelének köszöntése is. Egy olyan egyházi és családi ünnep, amelyhez világszerte számos népszokás
és hagyomány kapcsolódik. A Húsvét mindig is az összetartozás és az egymáshoz való tartozás
kifejezésének alkalma volt, arra adott lehetőséget, hogy családok, barátok meglátogassák egymást és
megerősítsék egymáshoz fűződő kötelékeiket. Erre a jelenlegi helyzetben ma még nagyobb szükségünk
van, mint eddig bármikor, hiszen az emberi kapcsolatokat semmi sem pótolhatja.
Húsvét a remény és a megújulás ünnepe, amelyet a húsvéti hagyományokhoz kapcsolódó jelképek is
szimbolizálnak. A régi időkben a húsvéti víznek, mint az élet vizének, a tisztaság szimbólumának
különleges erőt tulajdonítottak és hittek a víz tisztító, gyógyító erejében. A tojás – ami szintén a
megújulást, valami újnak a kezdetét, az élet kezdetét jelképezi – a hagyományokban pedig a szeretet,
megbecsülés szimbólumaként a figyelmesség és a jókívánság „fizetőeszközévé” vált.
A tavasz eljövetelével új életre kel a természet, és mi magunk is igyekszünk megújulni. A természet
ébredése minket is feltölt, munkára hív, visszatér életerőnk, szebbnek és élhetőbbnek látjuk a világot. Új
erővel tekintünk feladataink elé és reménytelibbnek látjuk az előttünk álló napokat. Ezt a reményt és
hitet kínálja mindannyiunknak Krisztus feltámadásának ünnepe.
Az ünnep lehetőséget ad arra, hogy újra szorosabbá fonódjanak, megerősítést nyerjenek a családi és
baráti kötelékek. Kívánom, hogy az ünnep pillanatai, az előttünk álló találkozások és a szeretteink
körében eltöltött idő mindannyiunk számára elhozzák a jókedvet és a megújulás üzenetét.
Szeretetteljes, békés húsvéti ünnepeket kívánok minden tokodaltárói lakosnak!
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2021. január – március
A tavaly ősszel – a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is fennáll
Magyarországon, ezért a képviselő-testületek
feladatés
hatáskörét
2021
első
negyedévében
is
a
polgármesterek
gyakorolják. Ettől függetlenül valamennyi, a
Képviselő-testület
hatáskörébe
tartozó
önkormányzati
ügyet
megvitatok
a
képviselőkkel,
a
bizottság
tagjaival.
Véleményüket kikérve továbbra is a többségi
akaratnak megfelelően hozom meg az
önkormányzati rendeleteket, határozatokat.
1. A 2021. évi költségvetés elfogadása
A Képviselő-testülettel 2021. február 2-án
vitattuk meg az Önkormányzat 2021. évi
költségvetését.
Az idei évben már nem terveztünk a 8 millió
forint gépjárműadó bevétellel, mivel ez az
összeg már a központi költségvetés bevételét
képezi. A kis- és középvállalkozásokat
megillető iparűzési adó kedvezménye miatt
80 millió forint helyett csak 40 millió forint
iparűzési adó bevétellel számolunk és bízunk
egy jövőbeni kormányzati döntésben, mely
szerint ezt a bevételkiesést a kistelepülések
esetében kompenzálni fogják.
Az idei évben várhatóan 329.366 Ft bevétele
lesz az Önkormányzatnak, mely a jelentős
részben célhoz kötött pénzmaradvánnyal
együtt 506.325 eFt bevételt jelent. Ebből az
összegből kell gazdálkodnunk az idei évben.
Az önkormányzati intézmények (bölcsőde,
óvoda, egészségház, művelődési ház, idősek
otthona, családsegítési feladatok, szociális
feladatok, gyermekétkeztetés, tornacsarnok,
polgármesteri hivatal) működtetése, a
községgazdálkodás kiadásai (közvilágítás,
kátyúzás,
csapadékvízelvezetők
karbantartása, felújítása, hulladékszállítás,

zöldterületek karbantartása, komposztáló
működtetése,
karbantartási,
felújítási
feladatok) mellett 83 millió forintot fordítunk
a csapadékvízelvezető rendszer felújítására,
kiépítésére (ez egy TOP-os pályázaton nyert
támogatás, jelenleg tervezési fázisban tart). A
költségvetésben 10 millió forint általános
tartalék és 64 millió forint céltartalék került
tervezésre, mely utóbbi felhasználásról a
tervezett bevételek teljeskörű teljesülése
esetén a Képviselő-testület dönt. Ez az összeg
– pályázati források bevonásával településfejlesztési célok megvalósítására
fordítható.
2. Szociális célú széntámogatás
Az Önkormányzat döntött a szociális célú
széntámogatás kiosztásáról. A családsegítő
munkatárs és a szociális területen dolgozók
véleményét kikérve, a rászorult emberek,
családok
részére
biztosítottunk
barnakőszenet a téli hónapokban.
3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
értékesítése
Az
Önkormányzat február
hónapban
pályázatot írt ki a Tokodaltáró, Iskola utca 8.
szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján
lakottan történő értékesítésére.
Számos
érdeklődő ellenére egyetlen pályázat érkezett
a rendkívül rossz állapotban lévő ingatlanra.
Az Önkormányzat a forgalmi értékbecslés
alapján 5.400.000 Ft összegért értékesítette
az ingatlant.
4.
Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Az Önkormányzat felülvizsgálta a település
Helyi
Esélyegyenlőségi
Programjának
Intézkedési Tervét és az abban szereplő
megvalósítási célokat hatályban tartotta.
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5. A Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde
nyári zárva tartása
Az intézmény - az óvodavezetővel egyeztetve
– a nyári karbantartási feladatok elvégzése
miatt 2021. június 28-ától 2021. július 16-áig
zárva tart.
6. Váci Mihály utca végén közvilágítás
fejlesztése
Lakossági kérelemre az Önkormányzat egy új
közvilágítási
lámpatest
felszereléséről
döntött a Váci Mihály utca végén. A fejlesztés
46.000 Ft+ÁFA összegbe került, mely a
közlekedés biztonsága és a közbiztonság
miatt indokolt beruházás volt.
7. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások
villamoshálózatának felülvizsgálata
Az Önkormányzat – árajánlatok bekérését
követően - Varga Zsolt helyi vállalkozót bízta
meg az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások
elektromos
hálózatának
felülvizsgálatával. A vállalkozó ellenőrzi a
vezetékeket, kapcsolókat, konnektorokat és
szükség esetén ajánlatot tesz a rendszer
felújítására.
8. Vasút utcai telek értékesítése
A Képviselő-testület döntött a Vasút utcában
található 1597/3 helyrajzi számú ingatlan
értékesítéséről. Korábban az Önkormányzat
hat telket értékesített ezen a területen –
forgalmi értékbecslés alapján – 1.150.000
Ft/ingatlan áron. Tekintettel arra, hogy ezen
a telken egy használatban lévő vízelvezető
árok vezet át, az ingatlant 1.000.000 Ft
összegért értékesítette az Önkormányzat,
azzal a kikötéssel, hogy a vízelvezetés nem
szüntethető meg.

döntött
a
2021.
évben
nyújtandó
támogatásokról a következők szerint:
Az Óvoda Alapítványa (Ép Testben Ép Lélek
Alapítvány): 150.000 Ft
Az Iskola Alapítványa (Gárdonyis
Gyermekekért Alapítvány): 150.000 Ft
Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub
1.000.000 Ft
Tokodaltárói Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom
Megyei Szervezete: 300.000 Ft
Tokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
100.000 Ft
Fenti támogatásokon felül a Tokodaltárói
Bányász
Atlétikai
Klub
Asztalitenisz
Szakosztálya
további
100.000
Ft
támogatásban részesült, mely összeget
Pazgyera Nikolett ajánlott fel a képviselői
tiszteletdíjából.
10. Pályázat benyújtás a tornacsarnok
felújítására
és
a
sportkoncepció
felülvizsgálata
Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
tornacsarnok nyílászáróinak cseréjére, a
belső világítás, az öltözők, valamint a
homlokzat felújítására. A pályázat elkészült,
határidőre benyújtottuk, melyhez csatolnunk
kellett a település Sportkoncepcióját. A
koncepciót
felülvizsgálva,
aktualizálva
csatoltuk a pályázat mellé.
11. Szünidei gyermekétkeztetés
Az
Önkormányzat
feladata,
hogy
megszervezze a hátrányos helyzetben lévő
gyermekek egyszeri meleg étkeztetését az
iskolai szünetekben. Az Önkormányzat a
szolgáltatás biztosítása érdekében a HeiraGasztro Kft-vel (Tokodaltáró, Tárna utca 1.)
kötött szerződést.
12. Igazgatási
Hivatalban

9. A civil szervezetek támogatása
A Képviselő-testület elfogadta a civil
szervezetek 2020. évi támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolót, valamint

szünet

a

Polgármesteri

A Képviselő-testület a jegyző előterjesztésére
igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri
Hivatalban a következők szerint:
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2021. július 19. – 2021. július 30. – nyári
igazgatási szünet
2021. augusztus 17. – 2021. augusztus 19.
Szent István ünnepe előtti időszak
2021. december 22. – 2021. december 31. –
karácsonyi, újévi időszak
Az igazgatási szünetben az ügyeleti rendszer
megszervezésre kerül.

hatékonyabban
lehet
elvégezni
a
községgazdálkodással
kapcsolatos
feladatokat.
A
Fiat
Ducato
típusú
kisteherautó billenőplatóval rendelkezik és
4.800.000 Ft-ért vásárolta az Önkormányzat.
A jelenleg használatban lévő Kia márkájú
kisteherautó értékesítésre kerül.
15. A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

13. A komposztáló működtetése és ágaprító
gép beszerzése
A
Képviselő-testület
ágaprító
gép
beszerzéséről döntött márciusban, mert a
zöldhulladék lerakóban elhelyezett fásszárú
hulladékot a helyhiány miatt, a komposztálás
érdekében kezelni kell. Az ágaprító gépet
1.200.000 Ft+ÁFA áron vásárolta az
Önkormányzat, melyet várhatóan március
utolsó szombatján üzembe is helyezünk.
A komposztáló márciustól minden szombaton
8.00 órától 12.00 óráig tart nyitva. A
komposztálóba kizárólag tokodaltárói lakosok
helyezhetnek
el
zöldhulladékot.
A
személyazonosságot és a lakcímet a
zöldhulladék lerakása előtt igazolni kell.

Az Önkormányzat a Helyi Építési Szabályzat, a
településrendezési
eszközök
felülvizsgálatának megkezdéséről döntött. A
jelenlegi szabályokat, építési előírásokat felül
kell vizsgálni, mert több területen
akadályozza
a
fejlesztési,
beépítési
elképzeléseket, illetve magasabb szintű
jogszabály
kötelezően
is
előírja
a
felülvizsgálatot. Három ajánlatot kértünk be
településtervezőktől.
A
legkedvezőbb
ajánlatot Bak Gabriella településmérnök
nyújtotta be, aki bruttó 5.940.000 Ft-ért
vállalta a feladat elvégzését.
A veszélyhelyzetben született valamennyi
döntés
Tokodaltáró
honlapján,
az
Önkormányzat menüpontban megismerhető.

14. Új tehergépjármű vásárlása
A
Képviselő-testület
új
kisteherautó
vásárlásáról
határozott,
mellyel

Petrik József
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS HELYI RENDELETEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS
KIHIRDETÉSÉRŐL
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.23.)
önkormányzati rendelet 26. §-a alapján tájékoztatást adok az elmúlt időszakban elfogadott
rendeletekről:
- Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.8.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Fenti rendeletet 2021. február 8. napján kihirdettem. Az egységes szerkezetbe szedett hatályos
jogszabályok megtalálhatók a www.tokodaltaro.hu oldalon, az Önkormányzat/Rendeletek
menüpont alatt.
Tóth Gábor jegyző
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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.
Kérjük
a
rendelet
betartását!
Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a levágott
füvet, ágakat ne hagyják az ingatlanok előtti
közterületen!
A magáningatlanon és a közterületen
keletkezett zöldhulladékot is szállítsák el az
Orgona utca végén található komposztálóba,
vagy vegyék igénybe a Vertikál Nonprofit Zrt.
zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatását.
Az idős személyek részére Önkormányzatunk
továbbra is segítséget nyújt a zöldhulladék
elszállításban. Ezt a kérésüket személyesen
vagy telefonon (06-33/505-635) is jelezhetik
a Polgármesteri Hivatal felé.

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓ
Az Önkormányzat 2021. március 13-án
megnyitotta az Orgona utca végén található
zöldhulladék lerakót, ahova kizárólag
tokodaltárói
lakosok
szállíthatnak
zöldhulladékot.
A személyazonosságot és a tokodaltárói
lakcímet
a
zöldhulladék
lerakásakor
mindenképpen igazolni szükséges.
A lerakó minden héten szombaton
8.00 órától - 12.00 óráig tart nyitva.
A terület rendezése és a zöldhulladék
komposztálása érdekében az Önkormányzat
ágaprító beszerzéséről döntött, továbbá
rövidtávú cél a terület teljes elkerítése.
Zöldhulladékot kizárólag fenti időpontban, az
Önkormányzat munkatársának jelenlétében
lehet a területen elhelyezni.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE
Avar és kerti hulladék égetést
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.
Aki a fent megjelölt időszakon kívül avar és
kerti
hulladék
égetését
tapasztalja
bejelentést tehet a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Esztergomi Kirendeletségén.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE
A Vertikál Nonprofit Zrt. 2021-ben is
elszállítja a levágott füvet és egyéb lágy szárú
növényeket, de csak és kizárólag biológiailag
lebomló zsákban az alábbi napokon:
április 19. (hétfő), május 17. (hétfő), június
14. (hétfő), július 19. (hétfő), augusztus 16.
(hétfő), szeptember 20. (hétfő), október 18.
(hétfő), november 15. (hétfő).
A szállítás minden alkalommal reggel 6
órakor kezdődik a településen. Az
ingatlanhasználók részére évi 12 db zsákot
biztosít a Zrt., mely a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában
igényelhető
személyesen.
További
információért látogassa meg a Szolgáltató
honlapját: www.kommunaljunk.hu
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SZELEKTÍV HULLADÉKBEGYŰJTÉS
IDŐPONTJAI
A 2021-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 átlátszó
zsákban kihelyezhető. További információ:
www.kommunaljunk.hu
A Vertikál Nonprofit Zrt. 2021. évben is
elszállítja a szelektív hulladékokat az alábbi
napokon:
április 14. (szerda), április 28. (szerda),
május 12. (szerda), május 26. (szerda),
június 9. (szerda), június 23. (szerda), július
14. (szerda), július 28. (szerda), augusztus
11. (szerda), augusztus 25. (szerda),
szeptember 8. (szerda), szeptember 22.
(szerda), október 13. (szerda), október 27.
(szerda), november 10. (szerda), november
24. (szerda), december 8. (szerda),
december 22. (szerda).

„TISZTÍTSUK MEG AZ
ORSZÁGOT”
PROGRAM
Tokodaltáró Község Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be az Innovációs és
Technológiai
Minisztérium és
az IFKA
Közhasznú
Nonprofit
Kft. által
kiírt
„Tisztítsuk meg az Országot” program
keretében.
Az Önkormányzat 2.873.745 Ft támogatást
nyert az illegálisan elhelyezett hulladék
összegyűjtésére, elszállítására, valamint
további
3.813.154
Ft-ot
sorompók,
térfigyelő kamerák kihelyezésére.
Esztergom városa szintén támogatást nyert
a program keretében és közös erővel,
együttműködésben kívánunk fellépni a
közigazgatási határainkon felhalmozott
hulladék felszámolásában és a jövőbeni
elhelyezés megakadályozásában.
Petrik József
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A GÉPJÁRMŰADÓ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Ügyfeleink!
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat 2021. január 1. napjától a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át. A változás
miatt
a
gépjármű-üzembentartóknak,
tulajdonosoknak plusz teendőjük jelenleg nincs.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot
küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési
határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi
számláról (ezt az adózók korábban a helyi
polgármesteri hivataloktól kapták meg). Az első
részletet március 15-e helyett elég április 15-éig
befizetni. 2022-től már csak azok kapnak
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás
történt, például nőtt a személygépkocsi életkora,
és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó
alóli mentességeket. A 2020. december 31-én
fennálló adómentességet és szüneteltetést az
önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV
hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az
adó kivetésénél.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott
vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos
kérdésekkel továbbra is az önkormányzati
adóhatóságokhoz, a Tokodaltárói Polgármesteri
Hivatalhoz (ado@tokodaltaro.hu, 33/505-635/18as mellék) lehet fordulni.

XXVII. évfolyam 1. szám

Tóth Gábor jegyző

6

ALTÁRÓI TÜKÖR

VÉRADÁS
2021. január 7-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 35 fő jelent
meg. Nagyon köszönünk, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!
LEGKÖZELEBB
2021. ÁPRILIS 6-ÁN 15.30 - 18.30 KÖZÖTT LESZ VÉRADÁS
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! A véradás életmentés. A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu

A biztonságos vérellátás érdekében megkérünk minden egészséges véradót, vagy leendő véradót,
aki nem járt egy hónapon belül külföldön, jöjjön és adjon vért!
Magyar Vöröskereszt

TISZTELT TOKODALTÁRÓI LAKOSOK!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar
Vöröskereszt helyi alapszervezete,
a Bányász Kultúrotthon (Tokodaltáró, József
Attila utca 14. )alagsorában adománypontot
alakított ki. Szeretettel várjuk azokat, akik számára segítséget jelent az önkénteseink által
átválogatott, gyermekekre és felnőttekre való jó minőségű ruhanemű és más használati tárgy
adomány.
A veszélyhelyzeti időszakban kizárólag a 06-20-321-47-10 illetve a 06-70-366-49-13 telefonszámon,
előzetesen egyeztetett időpontban tudjuk fogadni a segítségre szorulókat.
A veszélyhelyzet megszűnését követően az adománypont minden keddi napon 15.00 és 17.00 óra
közötti időben nyitva lesz.
Köszönettel fogadunk elsősorban gyermekruha, játék, illetve mások számára még jól használható
használati tárgy adományt. Nagy tisztelettel kérjük az adományozókat, hogy olyan ruhaneműket,
játékokat, használati tárgyakat szíveskedjenek hozni, amelyek tiszták és szakadás mentesek,
valamint mások számára még jól használhatóak. Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik
szeretnének az alapszervezethez csatlakozni tagnak, támogatónak, vagy önkéntesnek.
Magyar Vöröskereszt Tokodaltárói Alapszervezete
XXVII. évfolyam 1. szám
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MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC HŐSEIRŐL

A Képviselő-testület tagjaival elhelyeztük a
megemlékezés virágait a 48-as emlékműnél.
Együtt emlékeztünk március 15 hőseire!

KÖNYV CSEREBERE PROGRAM TOKODALTÁRÓ BUSZVÁRÓIBAN
A
Magyar
Vöröskereszt
Tokodaltáró
Alapszervezetének kezdeményezésére és a helyi
Képviselő
Testület
támogatásával
könyvespolcokat szereltek fel négy tokodaltárói
buszmegállóban.
A napokban szerelték fel a könyvespolcokat a
váróhelyiségekkel
ellátott
buszmegállókban
Tokodaltárón. A polcokat feltöltötték könyvekkel,
melyeket rendszeresen igyekeznek majd pótolni.
Bárki, bármikor elvehet könyvet, a cél ugyanis az,
hogy olvasásra buzdítsuk az embereket, hogy ne
legyen unalmas a várakozás, illetve az utazási idő
hasznosan teljen el, vagy csak ha estére egy
könyvre vágynak lehet, hogy a könyvespolcon
találnak kedvükre valót.
Megköszönik, ha
feleslegessé váló könyvét felhelyezi a polcra.
Őszintén reméljük, hogy községünk új színfoltja
mindenki megelégedésére lesz és közösen

vigyázunk rá, hogy még sokáig szolgálja a
közösséget!

Magyar Vöröskereszt Tokodaltárói
Alapszervezete
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Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
A dohányzó lakótársaink figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a Polgármesteri
Hivatalban - a Szemétirtókkal együttműködve - továbbra is beszerezhető a
cigarettacsikkek gyűjtésére szolgáló kis műanyag kapszula.
Kérjük, hogy lakókörnyezetünk megóvása érdekében minél többen
vásároljanak ilyen gyűjtőtégelyt. Minél többen használjuk, annál kevesebb
csikk kerül a közterületre onnan pedig a természetbe, tavainkba,
folyóvizeinkbe.
A gyűjtőkapszula a Polgármesteri Hivatalban 200 Ft-ért megvásárolható. A
bevételt újabb kapszulák beszerzésére fordítjuk.
Vigyázzunk környezetünkre!

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.

Szolgáltatásaink:
Lakó- és ipari ingatlanok közvetítése, bérbeadása, ingatlanok értékbecslése, ingyenes hitelügyintézés és tanácsadás több
szerződött pénzintézet kínálatával, jogi- és földhivatali ügyintézés ügyvédi háttérrel,
adásvételek teljes körű lebonyolítása, energetikai tanúsítvány készítése,
generál kivitelezés (vegyen meg egy felújítandó ingatlant és mi segítünk az álmát megvalósítani)
Ügyfeleink megbízásából keresünk Tokodaltárón és 30 km-es körzetében családi házakat, társasházi lakásokat,
panellakásokat, sor és ikerházakat, építési telkeket, ipari és mezőgazdasági ingatlanokat,
Keressen fel bennünket, mert:
időt és fáradságot takarít meg, nem kell hirdetésre költenie, munkatársunk ingyenesen felméri és nyilvántartásba veszi
ingatlanát, ingyenes ingatlanra szabott reklám és marketingtevékenység, szakképzett, tapasztalt hozzáértő munkatársak
állnak rendelkezésére és nem utolsó sorban a környék legkedvezőbb jutalékaival dolgozunk.
MINDEN KEDVES MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK.
DR. BOGNÁR MÁTYÁS ANNA
irodavezető
2500 ESZTERGOM, ARANY JÁNOS UTCA 8.
+36-20-321-47-10; +36-30-351-42-60
e.mail: matyas.anna60@gmail.com
XXVII. évfolyam 1. szám
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ELBÚCSÚZUNK NÉMETH LÁSZLÓTÓL, A BÁNYÁSZ KÓRUS TAGJÁTÓL
(Szendi Jánosné kórustag levelét kérésére teljes terjedelmében,
változatlan formában közöljük)
Megrendülve
búcsúzunk
dalban
oltott
fájdalommal, nosztalgiával, humanizmusában
rejlő mélységes szomorúsággal, el nem mondható
bánattal. Több éven keresztül a Kórus tagja voltál.
Erősítetted a tenor szólamát. Életed kitöltötte a
dal szeretete. Tisztelettudó, segítőkész Lacikánk
voltál, Bányász Kórusnak oszlopos tagja. Együtt
örültünk a sikeres jó szerepléseknek. Amikor Jani
bácsit meglátogattad és a beszélgetésünk alatt
elmondtad, hogy nem vagy jól egészség
szempontjából.

Fájón érintett Édesanyád elvesztése. Búcsúzóul
bíztatott Jani bácsi, azt mondta neked, Lacikám
fel a fejjel, fogunk még együtt a kórusban
énekelni. Akkor még nem tudtuk, hogy ilyen
hamar kell búcsút venni tőled.
Búcsúzunk Tőled dalostársaid. Emlékedet
szívünkben megőrizzük, nem felejtünk.
Tokodaltárói
nevében:

Bányász

Vegyes

Kórus

tagjai

Szendi Jánosné
kórus tag

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak informálódni, segítséget kérni:
Segélyhívó: 112
Orvosi ügyelet Dorog: 06 33/441-008
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
Kommunal-JUNK Kft. (Hulladékbegyűjtés- és szállítás): 06 33/737-765
Fogászati ügyelet: 06 34/515-593 (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)
XXVII. évfolyam 1. szám
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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

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szabóné Kurucz Aranka védőnő
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
E-mail: vedono@tokodaltaro.hu
Tel.: 06-30/220-2832
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel történik.
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!
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
HÉTFŐ
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

DR. SZABÓ ÉVA
II. számú körzet
HÉTFŐ
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

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

DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:

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

TOKODALTÁRÓN:
SZERDA
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
CSÜTÖRTÖK
TOKODALTÁRÓN:
PÉNTEK
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
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GYERMEK HÁZIORVOSI S ZOLGÁLAT
Dr. Pezderka Gyöngyvér
2532 Tokodaltáró József Attila utca 31. Egészségház
Telefon: 06-33/466-478; 06-30/9799-340
E-mail: szkarabeusz1@invitel.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: Kedden 10:00 – 12:00
FOGORVOSI SZOLGÁLAT

DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ
SZOLGÁLAT

Dr. Félix Klára fogorvos
Rahberger Györgyné asszisztens

Intézményvezető: Ujbányi Tiborné
Telephelyvezető: Simonekné Lampert Mariann

2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/505-635/26. mellék
E-mail: fogorvos@tokodaltaro.hu

Cím: 2532 Tokodaltáró Öreg-köz 1.
Telefon: 06-33/505-660;
+36-30/833-4772
E-mail: szoc.al.ell.altaro@gmail.com

Rendelési idő:

Ügyfélfogadási 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

hétfőtől – péntekig 08.00 – 16.00 óra között

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Önkormányzatunk bővíteni szeretné a Művelődési Házban található
bányász emlékszoba kiállítási tárgyait.
Arra kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy akinek vannak Tokodaltáró
bányász múltjával kapcsolatos fotói, használati eszközei,
dokumentumai, melyet szívesen felajánlana az emlékszoba kiállítási
tárgyaként, kérem keresse munkatársunkat a 06-30/792-0017-es
telefonszámon vagy a tokodaltaro@tokodaltaro.hu e-mail címen,
valamint átadhatja személyesen is a Polgármesteri Hivatalban.
A felajánlásokat örömmel fogadjuk és nagyon köszönjük!
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2020. november vége óta
született kisbabák:

Minden kisbabának és
családjának sok boldogságot
és jó egészséget kívánunk!

Fórizs Vanessza (11.27.)
Ferenczi Veronika (12.20.)
Simon Dorina (2021.02.15.)
Tanka Berián Tadeusz (02.11.)
Makula Larina Anna (02.16.)

Szabóné Kurucz Aranka
védőnő

Benedek Elek: Húsvéti ének
Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvét vasárnap!
Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.

S a pörge kalap, a bokrétás!
S a rámás csizma, a ropogós!
Ilyen kalapod van-e, hékás?
S hát csizmád ilyen kopogós?

Szárnyakat öltve száll a lelkem,
Ujjongva száll, gyors szárnyalással...
Ím, ott vagyok az ősi telken,
S zsebem tele piros tojással!

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer
Láthatnám édes jó anyámat,
Amint fejemre új kalapot tesz fel
S megsimogatja új ruhámat!

Gyermek vagyok, ki házról házra
Kántálni jár piros tojásért,
S gyűl a tojás, gyűl egyre-másra,
Ékesen csengő szavalásért.

Hej, ha még egyszer, bár csak egyszer
Kántálhatnék piros tojásért!
Hálát adnék ezért ezerszer,
S feledném mind, ami csapás ért.

Látom magam az új ruhában...
Hej, nem afféle bécsi rongy a'!
Meg van ez szőve igazában:
Édes jó anyám szőtte, fonta!

Hej, ha még egyszer... Vége, vége...
A napjaim lassan lejárnak...
Gyermekkoromnak szép emléke,
Isten veled, húsvét vasárna

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