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2020. július

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Olvasó!
Nyár elejére talán kicsit fellélegezhetünk. Az ország védekezett, megpróbált védekezni a
koronavírussal szemben. Lassan, fokozatosan - az egészségügyi ajánlásokat betartva visszatérhetünk a régi életünkhöz. Ne feledjük, a vírus még jelen van, a szakemberek egy második
hullámra is számítanak, ezért kérem továbbra is figyeljünk magunkra, egymásra. Bízom benne,
hogy a tavaszi szigorú korlátozások bevezetésére már nem lesz szükség, de ha igen, akkor kérem
ugyanolyan fegyelmezetten tartsuk be az előírásokat, ahogy az év első felében tettük.
A koronavírus alatt összefogott településünk lakossága is. Magánszemélyek kezdeményezésére melyhez természetesen Önkormányzatunk is csatlakozott – szájmaszkokat készítettünk, melyekből
minden háztartás részesült Tokodaltárón. Erről bővebben egy külön cikkben olvashatnak. A
veszélyhelyzet időszakában köszönet és hála illet mindenkit. Sokan voltak, akik a gyárak, cégek
leállása miatt szabadságra kényszerültek, elvesztették munkahelyüket, de bízom abban, hogy a
gazdaság újraindulásával mindenki visszatérhet a munka világába, és elfelejtjük ezt a nehéz
időszakot.
A veszélyhelyzet ideje alatt beköszöntött a nyár, a nyári szünet is. A gyermekeknek, a tanulóknak
tartalmas, szép nyári időszakot kívánok. Bízom benne, hogy szeptember 1-jén – a digitális oktatás
előnyeit a későbbiekben alkalmazva – a gyermekek visszaülhetnek az iskolapadokba és rendes
tanítás keretében folytathatják tanulmányaikat.
Önkormányzatunk a veszélyhelyzet ideje alatt is ellátta feladatait. Pályázatokat nyújtottunk be,
beruházásokat indítottunk el, a település-karbantartási munkálatokat folyamatosan végeztük,
fontosabb ügyekben (hulladékgazdálkodás) kezdeményeztünk tárgyalásokat, melyről jelen
lapszámban, külön cikkben, cikkekben olvashatnak részleteket.
Szép nyarat kívánok a település lakosainak!
Tisztelettel:
Petrik József polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2020. március – június
2020. március és június közötti időszakban – a
koronavírus okozta világjárvány miatt –
különleges
jogrend
lépett
életbe
az
önkormányzatok életében is. A koronavírus elleni
hatékonyabb,
eredményesebb
küzdelem
érdekében Magyarország Kormánya 2020.
március
11.
napjával
kihirdette
a
veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzet fennállása alatt
a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester
gyakorolja.
Természetesen
polgármesterként nem akartam továbbra sem
egyedül határozni, önálló döntéseket hozni, ezért
minden esetben – képviselő-testületi döntést
igénylő ügyben - kikértem a megválasztott
képviselők véleményét. A Képviselő-testület
hivatalosan tehát nem ülésezett, nem hozhatott
döntéseket. Ettől függetlenül a Képviselő-testület
minden önkormányzati ügyet megtárgyalt,
polgármesterként „szavazást rendeltem el” a
kérdésben, és a többségi döntésnek megfelelően
hoztam meg polgármesteri határozatomat.
Tájékoztató a 2020. március 25-ei képviselőtestületi ülés fontosabb döntéseiről
1. Pályázat útfelújításra
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Falu
Program
keretében
meghirdetett
az
„Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás”
című alprogramban kiírt pályázatot. A pályázat
benyújtása, a költségek tervezése érdekében
négy utca műszaki felmérésére került sor
áprilisban. A felmérés és a költségek tervezését
követően dönthetett a Testület arról, hogy a négy
utca közül melyekre tudja benyújtani a
pályázatot. A műszaki felmérést a Bacsó Béla
utca, a Balassi Bálint utca, a Kalamár utca és az
Orgona utca tekintetében készíttettük el. Az
áprilisi testületi ülés beszámolójában is
olvashatják, hogy végül a Balassi Bálint utca és a
Kalamár János utca felújítására nyújtottunk be
pályázatot.

ajánlattételi felhívás megjelent a település
honlapján,
facebook
oldalán
és
a
hirdetőtáblákon. Az árajánlatokat 2020. április
16-án 14.00 óráig, zárt borítékban kellett
eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. Az
Önkormányzat az idei évben szeretné
megvalósítani a két utca felújítását, de a
koronavírus okozta gazdasági körülmények miatt
tavasszal biztosan csak az egyik utca aszfaltozása
történhet meg.
3. Kátyúzás
Az Önkormányzat szintén nyílt pályázatot
hirdetett a kátyúzási feladatok elvégzésére. Az
árajánlatok beadási határideje 2020. április 8-a,
14.00 óra volt. A részletes ajánlattételi felhívás a
település honlapján, facebook oldalán és a
hirdetőtáblákon volt olvasható.
4. Beszerzési Szabályzat
A Képviselő-testület felülvizsgálta, aktualizálta az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatát. A
Szabályzat
az
építési
beruházások,
az
árubeszerzések
és
szolgáltatások
megrendelésének szabályait, az eljárásrendet
rögzíti.
5. Közétkeztetés
A Képviselő-testület véleményének kikérését
követően döntés született a szünidei étkeztetés
biztosításáról. A tanítási szünetekben a hátrányos
helyzetű gyermekek részére biztosítjuk az ebédet.
A közszolgáltatási szerződést a Heira-Gasztro Kftvel kötötte meg az Önkormányzat. A koronavírus
miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére a HeiraGasztro Kft. külön csomagolja és fóliázza az
ebédet a gyermekek részére. A Képviselő-testület
az erre vonatkozó 79 Ft+ÁFA összegű ajánlatot
elfogadta. Ez a költség nem a szülőket terheli.
Tájékoztató a 2020. április 29-ei képviselőtestületi ülés fontosabb döntéseiről

2. Az Illyés Gyula utca és az Iskola utca felújítása
– árajánlat kérése

1. Intézményi beszámolók

Az Önkormányzat döntött az Illyés Gyula utca és
az Iskola utca felújítására vonatkozó ajánlattételi
felhívás, pályázat meghirdetéséről. Az

A Képviselő-testület elfogadta a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Szociális
Alapellátó Szolgálat 2019. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolókat.
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2. Ingatlanügyek
A
Képviselő-testület
ingatlanvásárlási
és
ingatlanbérleti
kérelmekről
döntött.
A
Tokodaltáró GIP-T jelű területet (Váci Mihály utca
mögött) - a földterület gondozása, művelése
érdekében -mezőgazdasági célra adta bérbe 1 év
időtartamra. A Képviselő-testület ezen terület
hasznosítását tűzte ki célul, ezért az ingatlanok
hosszabb távú bérbeadását és az ingatlanok
értékesítését nem támogatta. Döntés született
egy önkormányzati lakás bérleti szerződésének
2020.
augusztus
31-éig
történő
meghosszabbításáról is.

A koronavírus járvány miatt Önkormányzatunk
költségvetését is újra kell tervezni. A
gépjárműadó központi védekezési alapba történő
átcsoportosítása közel 8.000.000 Ft-ot von el a
településtől és még nem tudjuk, hogy a gazdasági
visszaesés milyen mértékben befolyásolja
bevételeink alakulását. Ezen okok miatt az Illyés
Gyula
utca
felújításának
lehetséges
megkezdésére szeptember hónapban térünk
vissza, amikor már jobban látjuk költségvetésünk
alakulását. Bízom benne, hogy az Illyés Gyula utca
felújítására is sort keríthetünk az idei évben,
ahogy január-február hónapban tervezetük.
7. Magyar Falu Program – útfelújítás pályázat

3. Intézményvezetői pályázat kiírása
Az Önkormányzat pályázatot hirdetett a
Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde
intézményvezetői munkakörének betöltésére.
Herczeg Mária intézményvezető 2020. július 31.
napjával nyugdíjba megy, ezért vált szükségessé a
pályázat kiírása.

A műszaki felmérések, költségvetések elkészítése
és az azt követő egyeztetés után a Képviselőtestület a Balassi Bálint utca és a Kalamár János
utca felújítására nyújtott be pályázatot a Magyar
Falu Program keretében. Pályázati nyertesség
esetén a rendelkezésre álló forrásból a két utca
biztonsággal felújítható. A pályázatot kizárólag
aszfaltos út felújítására nyújthattuk be.

4. Gazdasági Program
A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2019-2024.
évre
vonatkozó
Gazdasági
Programját.
5. Kátyúzás
Az Önkormányzat – a márciusi nyílt pályázat
meghirdetését követően - a Resszer-Építő Kft-t
bízta meg a kátyúzási feladatok elvégzésével. A
kátyúk felmérése megtörtént és a munka is
elkezdődött. A rendelkezésre álló forrás nem elég
valamennyi kátyú megszüntetésére. Júliusban az
elmaradt utcákban is felmérjük a veszélyesebb
kátyúkat és forrás átcsoportosításával ott is
törekszünk az úthibák megszüntetésére.

8. Hozzájárulás a tokodi temetőben végzett
felújításához
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tokodi
temető ravatalozójához vezető út felújításához
1.000.000 Ft összeggel járul hozzá az
Önkormányzat.
9. Egyebek
Az Egyebek napirendi ponton belül a Képviselőtestület
hozzájárult
a
közterületek
magánszemélyek által történő alakításához,
rendezéséhez, nem utolsó sorban szépítéséhez
(kapubejárók kialakítása, murvázás, fásítás) és
egyben köszönjük a lakók ez irányú
tevékenységét, szépítő munkáját.

6. Útfelújítás
Az Önkormányzat márciusban pályázatot
hirdetett az Illyés Gyula utca és az Iskola utca
felújítására. Mindkét pályázatra 3-3 vállalkozás
pályázott. Az összességében legelőnyösebb
ajánlatot a Resszer-Építő Kft. nyújtotta be. Az
Iskola utca 8.720.427 Ft+ÁFA összegből, az lllyés
Gyula utca 15.383.709 Ft+ÁFA összegből
újulhat(na)meg. A Képviselő-testület mindkét
pályázat esetében eredményt hirdetett, de idén
tavasszal csak az Iskola utca felújítása kezdődik el.

Tájékoztató a 2020. május 27-ei képviselőtestületi ülés fontosabb döntéseiről
1. Beszámolók elfogadása
A Képviselő-testület elfogadta a Dorogi
Rendőrkapitányság, a Tokodaltárói Polgárőr
Egyesület, a háziorvosok, a gyermekorvos, a
fogorvos és a védőnő 2019. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolókat.
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2. Térfigyelő kamerák kihelyezése
A Képviselő-testület kamerarendszer bővítéséről
döntött. A két új kamera a Tokodaltáró –
Esztergom-Kertváros közötti területen áthaladó
forgalmat ellenőrizné. Célunk a hulladék illegális
elhelyezésének
megakadályozása,
a
hulladékhalmok megszüntetése ezen a területen.
3. Helyi jelentőségű védett természeti terület
létrehozása
A Képviselő-testület döntése alapján elindítottuk
a Gete-hegy és környékének helyi jelentőségű
védett természeti területté nyilvánításával
kapcsolatos eljárást. Célunk, hogy a Gete-hegy, a
Kis-Gete és a régi tó környékének szépségére, és
egyben védelmére hívjuk fel a figyelmet. Ezen
terület természeti értékét veszélyeztetik a
motorosok és quadosok, akiknek „nyomai” jól
láthatóak a domb- és hegyoldalakon. A terület
nagyrészt már most is NATURA 2000-es terület,
ahol a motorozás, a technikai sportok folytatása
tilos. Helyi védettség esetén önkormányzati
szinten hozhatnánk döntéseket, hatósági
intézkedéseket a természetet károsítókkal
szemben. Természetesen a közeljövőben a
motorosok képviselőivel is tárgyalóasztalhoz kell
ülnünk, ahol ismertetnénk elképzeléseinket,
egyeztetnénk azokat az alternatív lehetőségeket,
melyek kiválthatják a természetvédelmi területen
történő motorozást.
4. Magyar Falu Program – járdaépítés folytatása
a Sport utcában
A Magyar Falu Program keretében 5.000.000 Ft
pályázati támogatást nyert Önkormányzatunk a
Sport utcai járda felújításának folytatására. A
Képviselő-testület nyílt ajánlattételi felhívást
hirdetett és várja a vállalkozók árajánlatait.
Tájékoztató a 2020. június 11-ei egyeztetés
fontosabb döntéseiről
1. A hulladékszállítással kapcsolatos egyeztetés
Településünkön folyamatosan gondot okoz a
zöldhulladék és a szelektíven gyűjtött hulladék
elszállítása. A Képviselő-testület ezért meghívta
ülésére a Kommunál-Junk Kft. ügyvezetőjét, hogy
a hulladékszállítással kapcsolatos problémákról
egyeztessenek és megoldást találjanak a
szolgáltatás zavartalan működtetésére. A cég

vezetője ígéretet tett a szállítási időpontok
betartására és szolgáltatás teljes körű
biztosítására. A cég vezetőjének és a Képviselőtestületnek is az a kérése, hogy hulladékszállítási
napokon a szűk utcákban ne parkoljunk autókkal,
mert ez akadályozhatja a hulladék begyűjtését.
2. Egyeztetés a Dorogi Rendőrkapitánysággal
A Dorogi Rendőrkapitányság vezetőivel a Virágos
utcákban kialakult szabálysértések (szabálytalan
parkolás, út közepén történő megállás,
csendháborítás, hulladék illegális elhelyezése)
miatt egyeztettünk. A Rendőrkapitányság
munkatársai azt kérik, hogy szabálysértés
észlelése esetén azonnal hívják a 112-es
segélyhívószámot. A járőrök a bejelentés alapján
ki fognak menni a helyszínre és intézkednek.
Amennyiben a cselekmény nem a rendőrség
hatáskörébe tartozik, abban az esetben az ügyet
átteszik az illetékes hatósághoz. A vasárnapi
piacnapon történő szabálytalan, a közlekedést
veszélyeztető parkolások miatt szintén a
helyszínen fognak intézkedni.
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 Polgármesterének
3/2020.
(IV.16.)
önkormányzati
rendelete a Tokodaltárói Piac látogatási
rendjéről;
− Tokodaltáró Község Polgármesterének
4/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat
2019.
évi
költségvetésről szóló 1/2019. (II.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Fenti rendeleteket 2020. április 16-án és május
29-én kihirdettem.
Az egységes szerkezetbe szedett jogszabályok
megtalálhatók a www.tokodaltaro.hu oldalon, az
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.
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NYERGESI HULLADÉKUDVAR – ELKÜLDTÜK
CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉKUNKAT.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzata
tárgyalásokat kezdeményezett a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással
a nyergesújfalui hulladékudvar használatával
kapcsolatban.
Önkormányzatunk
célja,
hogy
további
lehetőséget
biztosítsunk
a
lakóknak
a
háztartásokban keletkező hulladékok (papír,
műanyag, üveg, fém, építési és bontási, valamint
veszélyes hulladék), lomok, elektronikai eszközök
ingyenes elhelyezésére.

Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a
nemes cselekedethez!
A varrásba részvevők névsora:
Bihari Gáborné
Erdős Lászlóné
Hüséné Varga Ilona
Nyers Erzsébet
Mucha Józsefné
Németh Gabriella
Pazgyera Zsuzsa
Pálfi Balázsné

Putzné Vizi Irén
Sebestény Melinda
Taksonyi Józsefné
Teslér Krisztián
Teslér Krisztina
Vargáné Sándor Noémi
Zehetner Attiláné
Szendi Jánosné

Amennyiben Önkormányzatunk csatlakozhat a
Társuláshoz, és a csatlakozáshoz szükséges
feltételeket (még nem ismertek) teljesíteni
tudjuk, akkor a tokodaltárói lakosok a jelenleg
fennálló lehetőségek mellett a nyergesi
hulladékudvarba is szállíthatnák a háztartásokban
keletkezett hulladékot.
Fenti
kezdeményezésről
és
csatlakozási
szándékról akartam tájékoztatni a lakosságot,
annak ellenére, hogy konkrétumokkal meg nem
tudok szolgálni. Az Önkormányzat feladatának
tekinti, hogy a településen képződő hulladék az
engedéllyel rendelkező gyűjtő- és hasznosító
telepekre kerüljenek.
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy engedéllyel
nem rendelkező személyeknek ne adják át az
otthonokban keletkező hulladékot, mert a nem
hasznosítható, nem értékesíthető részeket a
települések külterületén, a természetben helyezik
el.
Petrik József polgármester
KÖSZÖNET A SZÁJMASZKOK ELKÉSZÍTÉSÉÉRT
Tokodaltárón a veszélyhelyzet ideje alatt két
varrókör alakult, hogy a 60 év fölötti lakosoknak
védőmaszkot varrjanak. A résztvevők saját
mindennapi munkájuk mellett szabadidejüket (és
talán még többet is) fordították a koronavírus
elleni harcra. Véleményem szerint nagyon jó
munkát végeztek, mert a számok azt mutatják,
hogy nem csak a 60 év felettieknek, hanem
minden háztartásba el tudunk juttatni egy darab
arcmaszkot.

A következő személyek, vállalkozások, helyi
lakosok
anyagi
hozzájárulással,
valamint
munkájukkal segítették, hogy az elkészült
védőmaszkok eljussanak a lakossághoz.
Petrik Zsolt, 100.000 Ft készpénz
Selyemgubó Textilüzlet (Dorog), vetex szűrőanyag
Putzné Vizi Irén, pamut anyag
Németh Gabriella, pamut anyag
Teslér Krisztián, pamut anyag
Zehetner Attiláné, pamut anyag
Nyers Erzsébet, pamut anyag
Pazgyera Zsuzsa, varrási segédanyag
UgrinPack, Ugrin Boglárka, csomagolási
segédanyag
Mosonyi Ferencné, varrási segédanyag, a
varráshoz szükséges anyagok varrónők közötti
szállítása, anyagok szabása
Kovács Timi, csomagolási segédanyag
Palla Zsolt, varrási segédanyag
Tokodaltárói Polgárőr Egyesület, kész maszkok
kiosztása
Valasek Zoltán, kész maszkok kiosztása
Köszönjük önzetlen segítségüket!

A maszkok szétosztását a tokodaltárói polgárőrök
és lelkes önkéntesek végezték.
XXVI. évfolyam 2. szám
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A FALUSZÉPÍTÉSÉRT
A település lakosai nevében szeretnék köszönetet
mondani Lencsés Mónika képviselőnek és
Kaposvári Adrienn helyi lakosnak, akik még
húsvét alkalmával egy kis meglepetést készítettek
számunkra a József Attila utca és Sport utca
sarkára. Köszönjük Nekik!

Bízunk benne, hogy a Magyar Falu Program
keretében nyújtott támogatásból vásárolt
eszközök a helyi lakosság megelégedését
szolgálják majd.
SZLOVIK KAROLINÁT KÖSZÖNTÖTTÜK 95.
SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

Örömmel tettem eleget egy szép kérésnek,
amikor 95. születésnapja alkalmából egészségére vigyázva - köszöntöttem
településünk szépkorú lakóját, Szlovik
Karolinát.
Önkormányzatunk nevében jó egészséget és
boldog születésnapot kívánunk Karolina
néninek! Isten éltesse!
Petrik József polgármester

MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett, Orvosi eszköz - 2020
című, MFP-AEE/2020 kódszámú pályázaton
2.821.125 Ft támogatásban részesült, mely
összegből a fogorvos és a védőnői szolgálat
részére - az egészségügy ellátás fejlesztése
érdekében - vásárolhatunk orvosi eszközöket,
bútorokat,
felszerelési
tárgyakat.

XXVI. évfolyam 2. szám
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PEDAGÓGUSNAP
Önkormányzatunk a veszélyhelyzet elmúltával, 2020.
június 26-án köszöntötte a Bölcsőde, az Óvoda és az
Iskola
pedagógusait,
dolgozóit.
Pedagógusnap
alkalmából köszönjük nevelő, oktató, segítő
munkájukat.
A rendezvényen - nyugdíjba vonulása alkalmából elbúcsúztunk a Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde
vezetőjétől, Herczeg Máriától. Köszönjük az
intézményért, a gyermekekért végzett áldozatos
munkáját. Szép nyugdíjas éveket kívánunk!

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
A trianoni békeszerződés aláírásának 100.
évfordulójára emlékezve 2020. június 4-én, 16
óra 30 perckor helyeztük el a megemlékezés
koszorúit, virágait a Bányász Kultúrotthon
udvarában található emlékműnél. A koszorúzást a
Szent Borbála-templom harangjai kísérték.
2020. június 7-én, vasárnap 10.00 órakor
Szerencsés Zsolt atya szentmisét tartott a Szent
Borbála-templomban a trianoni békeszerződés
aláírásának 100. évfordulója alkalmából, ahol
együtt imádkoztunk a jelenlegi határainkon kívül
élő magyar testvéreinkért, honfitársainkért.

TISZTELT TOKODALTÁRÓI LAKOSOK!
A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete hosszú
évtizedek óta segíti a szociálisan rászorulókat, szervezi a véradásokat, helyt
áll a katasztrófa helyzetekben, népszerűsíti az elsősegélynyújtó
tevékenységet, egészségnevelő tevékenységet végez.
Megyénk 76 településén, több mint 8000 taggal működik vöröskeresztes alapszervezet a fenti célok
érdekében.
Sajnos eddig Tokodaltárón nem működött vöröskeresztes alapszervezet, ezért néhányan összefogtunk,
hogy ez megváltozzon. Az elmúlt veszélyhelyzeti napokban településünkön is dolgoztak önkéntesek, de
sokkal hatékonyabbak lehettünk volna ha egy helyi csapat is segíti a munkát.
Amennyiben kedvet érez ahhoz, hogy önkéntes munkájával segítse e nagy múltú szervezet célkitűzéseit,
akkor szeretettel várjuk
2020. július 8-án (szerdán) 17.00 órára
a Bányász Művelődési házba. Természetesen azokat is várjuk, akik tevékenységükkel nem, csupán tagsági
jogviszonyukkal szeretnék támogatni szervezetünket.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
dr. Bognár Ferenc önkormányzati képviselő és lelkes csapata
Érdeklődni lehet: a 06-20-257-81-71 telefonszámon
illetve a dr.bognar.ferenc@tokodaltaró.hu e.mail címen
XXVI. évfolyam 2. szám
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HELYI TERMELŐI MÉHÉSZET, MÉZ FAJTÁK BEMUTAT ÁSA
Előző lapszámban bemutattuk, kis családi
méhészetünket. Most pedig szeretnénk pár szót
ejteni a mézek fajtáiról. Beszéltünk arról, hogy a
Gerecse-kistája, a Nagy-Gete, a rétek, mezők,
szántóföldek
milyen
gazdagon
ellátottak
virágokkal, ezért ideális a környezet méheinknek
a nektár begyűjtésére. Méheink ebből állítják elő
a vegyesvirágmézet.
A vegyesvirágméz, több virágfajta mézéből áll
össze, ezért sokféle ásványi anyagot, vitamint, és
illó olajat tartalmaz. A vegyesvirágméz színe, a
világos sárgás színtől egészen a sötét barnáig
változhat. Íze, illata is sokféle lehet, könnyen
gyorsan kristályosodó méz fajta. (A méz
kristályosodása természetes jelenség!) Igen
kedvelt teába, de sütéshez–főzéshez is. A tavaszi
virágméz
begyűjtése
után
méheinket
vándoroltatjuk repce földre, még el nem jön az
akác virágzás ideje.
A repceméz különlegessége az állagában van. Egy
krémes megjelenésű, finomszemcsés, fehérszínű
méz. Gyümölcscukrot, szőlőcukrot tartalmaz, de
pl. nincs benne szacharóz melyre a cukorbetegek
érzékenyek.
Alacsony
savtartalma
miatt
gyomorbetegségben szenvedők is fogyaszthatják.
Kiválóan alkalmas, kávé, tea ízesítésére, mert
megadja az italok eredeti ízvilágát. Repce után
virágzik az akác.
Az akácméz tartja meg legtovább eredeti állagát.
Nehezen kristályosodó fajta méz. Fogyasztása
javasolt meghűlés esetén. Külföldön is igen
kedvelt termék. Igazi hungarikum. Amint méheink
szorgos munkával begyűjtötték kis községünk
területén található akácfák nektárját, már
dolgoznak is a hársfák felderítésén.

A hársméz, rendkívül erős jellegzetesen
hársfavirág illatú, kellemes aromás ízű, igen
értékes mézfajta. Nyugtat, görcsoldó hatású,
kolin tartalma segít az érelmeszesedés
megelőzésében. Segít álmatlanság esetén is.
Közepesen kristályosodó, sűrűbb állagú fajtaméz.
A hársfák elvirágzása után nyílik a napraforgó. Az,
hogy ismét vándoroltatni kell e
méheinket változó. Az attól
függ, hogy községünk szántóin
ültettek e éppen napraforgót.
Ha igen, akkor a kaptárak
maradnak
megszokott
helyükön és méheink ügyes felderítői szorgos
munkába kezdenek. A méhek rendkívül
intelligensek,
3-5
kilométeres
körzetben
rátalának a virágokra. Fajta hűségük miatt,
bizonyos időszakban csak egy féle virágport,
nektárt hordanak be a kaptárakba. Ebből lesznek
a fajtamézek p.: (akác, hárs)
A napraforgóméz igen gyorsan kristályosodik.
Ajánlott sütéshez, szép színt kölcsönöz a
mézestésztáknak, italok ízesítésére pl.: teába.
Kitűnő
torok
gyógyító.
Viszont
gyomorbetegeknek a fogyasztása ellenjavalt.
Miután a napraforgóméz is kipörgetésre került
méheinknek ezután sincs megállás. Ezután gyűjtik
be maguknak télre az eleséget. Melyet gondosan
elraktároznak és megfelelő hőmérsékleten
tartanak egész télen.
Köszönjük, hogy elolvasták a mézről szóló rövid
bemutatásunkat. Fontosnak tartjuk felhívni a
figyelmet a magyar termelői méz fogyasztására,
és ezzel az egészséges életmód megőrzésére.
Ilovszki Krisztián méhész,
és Kaposvári Adrienn

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
NYÁRI SZABADSÁG
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2020. június 29 – július 3-ig, valamint
augusztus 17-– 19-ig szabadságomat töltöm.
Sürgős esetben a Dorog és Térsége Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat dorogi irodájában
lehet segítséget kérni a kolléganőktől.

Cím: Dorog, Bécsi út 79 - 81. személyesen, illetve
a 06-33/431-170, valamint a 06-30/323-6898
telefonszámok valamelyikén. Munkaidőn túl,
illetve hétvégén az Esztergom HÍD Központ
készenléti ügyeletét lehet hívni a 06-70/379-0570
telefonszámon.
Mauterer Mihályné családsegítő
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2020. március vége óta született kisbabák:
Borbíró Maximilián Olivér 2020.03.28.
Mágócsi Lara Zoé 2020.04.06.
Boldizsár Patrik 2020.04.11.
Koncz Krisztián Milán 2020.04.22.
Pásztor Benett 2020.04.22.
Forgács Léna 2020.05.27.
Lőrincz Levente 2020.06.03.
Minden kisbabának és családjának sok boldogságot és jó egészséget kívánunk!
Szabóné Kurucz Aranka védőnő
IGAZGATÁSI SZÜNET
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kormány ajánlásának
figyelembevételével a 26/2020. (II.26.) számú
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet
ideje alatt zárva tart, nem lesz ügyfélfogadás.
Az igazgatási szünettől eltérő munkanapokon az
ügyfélfogadás változatlan.

Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz:

Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók:

2020. JÚLIUS 27 – JÚLIUS 31-IG,
2020. AUGUSZTUS 17 – AUGUSZTUS 19-IG.

Petrik József polgármester 06-30/9034-775
Tóth Gábor jegyző 06-30/2075-714

TELEPÜLÉSÜNK IS CSATLAKOZOTT A SZEMÉTIRTÓK CSIKKMENTES AKCIÓJÁHOZ
A ZSEBRE TEHETŐ CSIKKGYŰJTŐ a cigarettavég
ideiglenes tárolására szolgál, bárki számára
olcsón hozzáférhető (200,- Ft/db) és a csikkek
eldobálásának remek alternatívája.

A csikkgyűjtő kapszulákat tartalmazó tálcákat a
jövőben igyekszünk a település minél több
pontján elhelyezni.
Jelenleg az alábbi helyszíneken szerezhetők be
kapszulák:
1.) Mázli Lottózó
2.) Polgármesteri Hivatal
3.) Coop abc
4.) Racing büfé
5.) Nemzeti dohánybolt

Hasznos kellék, ha nincs szemetes a közeledben,
mert legalább 10 db cigarettacsikk belefér.
Használat után mosd ki és máris újratöltheted!

Ha dohányzol, de tennél a környezetedért,
használj te is csikkgyűjtő kapszulát! Vigyázz a
környezetedre, ne szemetelj!
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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 és kínálunk Esztergomban 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.
2020. AUGUSZTUS 31-IG, MINDEN TOKODI ÉS TOKODALTÁRÓI INGATLAN
ÉRTÉKESÍTÉSÉT MINDÖSSZE 2 % JUTALÉKÉRT VÁLLALJUK.
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

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2020. JÚLIUS 12-ÉN (VASÁRNAP) 09:00 ÓRÁTÓL 1 1:00 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.
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Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció
Tokodaltáró Község Önkormányzata
és az Eszköz Partner Kft. szervezésében
Időpont:
2020. július 11. (szombat) 0800-1200
Helyszín:
Bányász kultúrotthon udvara
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 14.
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése történik:
- nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép (csak motorral), centrifuga,
stb.)
- kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, stb.)
- számítástechnikai berendezések (pl. számítógép és tartozékai, nyomtató,
számológép, stb.)
- szórakoztató elektronikai berendezések (pl. televíziókészülék, rádió,
magnó, videó, lemezlejátszó, telefon, stb.)
- barkácsgépek (pl. varrógép, fűnyíró gép, stb.)
- szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő, elektromos sütő.
Az átvétel azonban megtagadható, amennyiben az átadásra szánt
berendezések erősen rongált, főalkatrészekkel nem rendelkező (pl.
képcsöves berendezések esetében a képcső hátsó részén lévő réz tekercs, hűtőgép esetében kompresszor
és hűtőrács, mosógép esetében a forgódob és villanymotor hiánya, stb.) törött – törmelékes vagy erősen
szennyezett állapotban vannak.
További információ: Nagy Dénes 06-30/934-5857

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON ÉS KÖNYVTÁR
Magyarország Kormánya 2020. március 16-tól a
járványügy intézkedései során betiltotta a
közösségi
rendezvények
megtartását,
közművelődési intézmények látogatását.
Egyik első enyhítő rendelkezés volt a Trianoni
békeszerződés 100. évfordulója előtt, hogy
meghatározott
feltételekkel
szabadtéri
rendezvényeket engedélyeztek.
A Nemzeti Összetartozás Napján, 2020. június 4én, 16 óra 30 perckor a Szent Borbála templom
harangjainak zúgása alatt Bányász Kultúrotthon
udvarán felállított emlékműnél Tokodaltáró
Község Önkormányzata, a község intézményei,
civil szervezetei és településünk lakosai
elhelyezték az emlékezés virágait. A koszorúzás
után Kölcsey Himnusz-át és a Székely himnusz
közösen énekelték el.

282/2020. megjelent rendelete alapján a
nyilvános könyvtárak és a közművelődési
intézmények is megnyithatták kapuikat a
látogatók előtt. Korlátozásokat nem kötöttek, a
járványügyi szabályokat javasolt továbbra is
betartani.
A Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
napközis táborára intézményünk a korábbi
évekhez hasonlóan pályázott. Sikeres pályázat
esetén 2x20 fő előre jelentkezett gyermeknek
tudunk 5-5 napra nyári programokat biztosítani.
A tervezett Szent Iván-éji tűzgyújtás ebben az
évben a szélsőséges időjárás-előrejelzés és az
óvatosság jegyében lemondásra kerül.

Június 13-án és18-án a Kormány 279/2020. és
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//KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK//
KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁS

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK GYŰJTÉSE

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 lakosságtól,
hogy ne hagyják a levágott füvet, ágakat az
ingatlanok előtti közterületen! Megkérem az
ingatlantulajdonosokat,
hogy
a
parlagfűmentesítésről
is
szíveskedjenek
gondoskodni. A jogszabály értelmében a
parlagfűmentesítést június 30-áig kell elvégezni,
ezt
követően
a
tulajdonos
terhére
kényszerkaszálást kell elrendelni.
A magáningatlanon és a közterületen keletkezett
zöldhulladékot is szállítsák el az Orgona utca
végén található komposztálóhoz, vagy vegyék
igénybe a Vertikál Nonprofit Zrt. komposztálható
hulladékgyűjtési szolgáltatását. Az idős személyek
részére Önkormányzatunk továbbra is segítséget
nyújt az elszállításban.
Kérjük zöldhulladék
elszállítási kérelmüket telefonon (06-33/505635), jelezzék a Polgármesteri Hivatal felé.

A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a levágott
füvet és egyéb lágy szárú növényeket, de csak és
kizárólag biológiailag lebomló zsákban 2020.
évben az alábbi napokon:

KOMPOSZTÁLÓ
Településünkön az Orgona utca végén kialakított
komposztálót a helyi lakosok vehetik igénybe. A
komposztáló szombat és vasárnap 08:00-14:00
között tart nyitva. A komposztálóban kizárólag
zöldhulladék helyezhető el! A komposztáló
megfelelő
működtetése
érdekében
csak
zöldhulladékot helyezzenek el a területen.

július 21. (kedd),
augusztus 18. (kedd),
szeptember 15. (kedd),
október 20. (kedd),
november 17. (kedd).
A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor
kezdődik. 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
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.

SZELEKTÍV HULLADÉKBEGYŰJTÉS IDŐPONTJAI
A 2020-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 2020. évben az alábbi napokon:
június 24. (szerda),
július 8. (szerda),
július 22. (szerda),
augusztus 12. (szerda),
augusztus 26. (szerda),
szeptember 9. (szerda),
szeptember 23. (szerda),

október 14. (szerda),
október 28. (szerda),
november 11. (szerda),
november 25. (szerda),
december 9. (szerda),
december 23. (szerda).
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LOMTALANÍTÁS ÉVENTE EGYSZER, HÁZHOZ MENŐ RENDSZERBEN
Tokodaltáró település lakosai az egész év bármely
szakában igényelhetik a lomtalanítást előre
leegyeztetett időpont alapján. Lomtalanításra
időpontot csak szabad helyek függvényében
tudunk biztosítani! Időpont egyeztetés:
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu
vagy személyesen a 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
szám alatt hétfő: 13:00-16:00 és szerdai napokon
08:00-12:00 és 13:00-16:00 között.
Fontos információ
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba
bekapcsolt ingatlanhasználólónak NE legyen
díjhátraléka. Kitehető lom mennyisége/ingatlan:
3 m3 Lomok kihelyezése: az előre leegyeztetett
szállítási napon reggel 8 óráig. Kollégáink az előre
leegyeztetett napon elszállítják a lomokat.
(szállítás: 08:00-18:00) Lomtalanítást Társaságunk
csak korlátozott számban tud biztosítani adott
szállítási napon. Kérjük, hogy a lomokat a

lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető
közterületre helyezzék ki úgy, hogy az a forgalmat
ne akadályozza, illetve ne okozzon balesetet!
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és
állati hulladék, építési és bontási törmelék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék
- elektromos, elektronikai készülékek (pl: TVkészülék, hűtőgép, mosógép, monitor, fűnyíró)
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási,
valamint gazdálkodói- vállalkozói tevékenységből
származó háztartási hulladékhoz hasonló
hulladék
Kitehető lomok:
- bútordarabok, székek, ágyak, ágybetétek,
matracok, szőnyegek, kerti bútorok és konyhai
limlomok stb.

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!
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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
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:

GYERMEK HÁZIORVOS I 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
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

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

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
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: 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; +36-30/833-4772
E-mail: szoc.al.ell.altaro@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – péntekig 08.00 – 16.00 óra között
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DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
MAUTERER MIHÁLYNÉ
CSALÁDSEGÍTŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
Telefon: 06-30/785-1407
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:30 – 15:00
Szerda: 08:30 – 15:00
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.

DOROGI KORMÁNYABLAK
Cím: 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8.
Nyitva tartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

07:00-17:00
08:00-16:00
08:00-14:00
08:00-18:00
08:00-14:00

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.)

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