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A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
 

XXV. évfolyam 2. szám                                                                                                                                                 2019. július

 

Kedves Tokodaltáróiak! Kedves Olvasó! 
 

Magunk mögött hagyva a szokásosnál hűvösebb, csapadékosabb májust, júniusban azonnal 
beköszöntött a kánikula, mely nagyon megviseli az emberi szervezetet. A meleg miatt már 
elrendelték az első hőségriadót, ezért kérem, hogy a forró, nyári hónapokban fokozottan 
figyeljünk embertársainkra, főleg a gyermekekre, a beteg, idős emberekre. Fogyasszunk 
sok folyadékot, a déli órákban kerüljük a napot és kívánom, hogy lehetőségük szerint 
töltsék strandon, vízparton a legmelegebb napokat. 
 
A májusi esők, egyéb karbantartási munkák és az alacsony közfoglalkoztatotti létszám 
miatt lassabban, nehezebben indult el az idei fűnyírás és a zöldfelület gondozása. A 
fűnyírásban prioritási sorrendet kell felállítanunk, és első körben a településképet 
meghatározó területeken és a közösségi tereken folytatjuk, kezdjük el ismét a fűnyírást. 
Ezúton köszönöm azon lakók, civil szerveződések munkáját, akik az ingatlanuk előtti 
közterületen, illetve közparkokban elvégzik a fűnyírást, segítve ezzel az önkormányzati 
feladatellátást. Még egy gondolattal visszatérve a nyári záporokra. A csapadékvíz által 
okozott gondok enyhítése érdekében folytatjuk az átereszek tisztítását, újak építését. A 
lakossági jelzéseket és az általunk észlelt problémákat próbáljuk orvosolni. Itt is szeretném 
megköszönni az ingatlantulajdonosok segítségét az árkok, folyókák, híd alatti területek 
tisztításában. 
 
Az idei nyár feladatait, terveit az újság második oldalán kezdődő önkormányzati 
beszámolóban olvashatják. Igyekszünk megvalósítani az idei évre tervezett munkákat. 
 
Júniusban elkezdődött a nyári szünet, a szabadságok, a pihenés időszaka.  A település 
diákjainak jó pihenést és élményekben gazdag nyári szünetet, valamennyi Tokodaltárón 
élőnek szép nyarat, a szabadságok alatt kellemes pihenést és hasznos időtöltést kívánok! 

 
                           Petrik József 

                           polgármester 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  

2019. április - június 
 

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 
 
A 2019. április-június hónapban végzett 
fontosabb feladatokról, valamint a közeljövő 
terveiről a következő tájékoztatást nyújtom: 
 
1. Az idei év egyik fontos beruházása az 
Asztalos Sándor utca felújítása, melyre 15 
millió forintot nyert az Önkormányzat. Az 
árajánlatok bekérése után a Képviselő-
testület - a 39/2019.(III.27.) önkormányzati 
határozata értelmében - a Resszer Építő Kft.-
vel (2531 Tokod, Diófa utca 4.) kötött 
vállalkozási szerződést, bruttó 21.583.650 Ft 
vállalkozási díjért. A felújítás június 14-én 
elkezdődött, és várhatóan július hónapban 
befejeződik. 

 
2. A település közútjainak kátyúmentesítését 
is megkezdte az Önkormányzat. Erre a 
feladatra első körben 2.000.000 Ft-ot, majd 
további 3.000.000 Ft-ot különített el a 
Képviselő-testület. Az Önkormányzat szintén 
a Resszer Építő Kft.-vel kötött szerződést. 
 
3. A Vajaskúti dűlő aszfaltútjának felújítására 
2019. június hónapban pályázatot nyújtott be 
a Képviselő-testület a 
Belügyminisztériumhoz. Ezt a pályázatot 
aszfaltozott utca felújítására tudtuk 
benyújtani. A pályázat elbírálása őszre 
várható. 
 
4. Az Önkormányzat a Magyar Falu Program 
keretében, pályázati forrásból szeretné a 
zúzott köves utak aszfaltozását elvégezni. 
Várjuk ennek a pályázatnak a kiírását is, 
melyre a megjelenést követően azonnal 
beadjuk támogatási igényünket. A 
rendelkezésre álló támogatási forrás mellé 
biztosítanunk kell önerőt, de bízunk benne, 
hogy az éveken át tartó Program keretén 
belül a zúzott köves utak aszfalt burkolatot 
kaphatnak.  

 

5. A Vajaskúti dűlőben a K-szegély 
kiépítésének folytatásáról döntött a 
Képviselő-testület, hogy az aszfaltút 
alámosását, további rongálódását 
megakadályozza. A 3. pontban említett 
pályázat miatt jelenleg 150 méteren 
valósulna meg a szegély kiépítése. A 
munkálatokat a vállalkozó augusztusban 
kezdi el. A Vajaskúti dűlőben a 
balesetveszélyes kátyúk megszüntetése is 
elkezdődött.  
 
6. A Magyar Falu Program keretében az 
óvoda udvarának, játékainak korszerűsítésére 
nyújtunk be pályázatot, valamint 
járdafelújítás, építés anyagköltségére lehet 
pályázni. Mindkét esetben 5.000.000 Ft a 
támogatás maximális mértéke. A pályázatok 
még nem jelentek meg, de a megjelenést 
követően azonnal beadjuk támogatási 
igényünket. 
 
7. Az Önkormányzat ajánlatot kért be a Sport 
utca járdájának felújítására és az alatta lévő 
nagyméretű vízelvezető árok helyreállítására 
is. Térkővel kirakott, biztonságos járdát 
építünk az utcában. Idén a József Attila 
utcától a Szegfű utcáig szeretnénk 
megvalósítani a járda és az árok felújítását. A 
járda építése a Képviselő-testület döntése 
alapján júliusban kezdődhet meg. 
 
8. A Brunszvik Teréz Óvoda (felső épület) 
tetőszerkezetének felújításáról is döntött a 
Képviselő-testület. A kémények bontásával 
együtt ezt a beruházást bruttó 5.774.823 Ft 
vállalkozási díjért a DEMEUR Kft. végzi. A 
munkára négy ajánlatot kért be az 
Önkormányzat, és a legkedvezőbb ajánlatot 
adó vállalkozóval kötött vállalkozási 
szerződést. 

 
9. Az Egészségház bejárata fölé előtetőt 
helyeztet el az Önkormányzat. A vállalkozóval 
a helyszínen egyeztettük az elképzeléseket, 
terveket. A méretek pontosítása után 
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megrendeltük a szükséges építési anyagot. A 
vállalkozó jelenleg a faszerkezetet készíti elő, 
és legkésőbb július hónapban az épületre is 
felkerül az előtető. 
 
10.  2019. május 1-jén az Önkormányzat 
elvégeztette a volt teniszpálya valamennyi 
gesztenyefájának injektálását, így védekezve 
az aknázómolyok ellen. 2019. május 4-én 
egyetlen fa kivágása, továbbá veszélyes 
gallyak eltávolítása történt meg a park 
területén. Ennek a fának a kivágását a 
lakossági fórumot követően az érdeklődő 
helyi lakosokkal, civilekkel együtt döntöttük 
el a helyszínen. A fa törzse belül pudvás, 
korhadt, a növény veszélyes volt, mellyel az 
előzetes egyeztetésen mindenki egyetértett. 
A gesztenyefa kivágására azért csak májusban 
került sor, mert a favágást végző szakember 
ekkor ért rá. Az Önkormányzat a fa 
kivágásáért külön vállalkozási díjat nem 
fizetett, a vállalkozó a kivágott fát, gallyakat 
szállíthatta el. A favágást, a gallyazást az 
Önkormányzat felügyelte. A kivágott fa 
helyett ősszel új csemetét ültetünk. A korábbi 
egyeztetések alapján további két fa kivágását 
terveztük, de a lakossági fellépés miatt a 
favágást nem folytattuk, és nem is folytatjuk. 
A kivágott gesztenyefa injektálása tévedésből 
megtörtént május 1-jén, ezért, hogy az 
Önkormányzatot kár ne érje, erre az egy fára 
eső injektálás költségét befizettem az 
Önkormányzat pénztárába. 
 
11.  Megérkeztek az új utcanévtáblák a 
Polgármesteri Hivatalba, melyek kihelyezése 
folyamatosan történik. A táblák 
kihelyezésében nyújtott lakossági segítséget 
köszönöm.  
 
12.  A Tárna utca végén található 
körforgalom jobb megvilágítása érdekében új 
közvilágítási lámpákat helyezett ki az 
Önkormányzat, melyre a Keszman&Bodnár 
Kft.-vel (2831 Tarján, Héregi u. 5.) kötött 
vállalkozási szerződést 443.000+ÁFA 
vállalkozási díjért. A lámpák és az elektromos 
csatlakozók kiépítése után megkezdődik a 
térfigyelő kamerák kihelyezése is a területen. 

Jelenleg a kamerák kihelyezésének 
engedélyeztetési eljárása zajlik. 

 
13.  Lakossági kérésre és az utcában élők 
véleményének kikérését követően a 
Képviselő-testület döntött a Szabó Dezső 
utca egyirányú forgalmának 
megváltoztatásáról. A Szabó Dezső utca 2019. 
májusától a Bányász utca felől egyirányú a 
Tárna utca felé. 

 
14.  Szintén lakossági kérés érkezett a Dobó 
Katica utca egyik szakaszának forgalom-
szabályozására. Az érintett szakasz lakóinak 
megkérdezése után a Képviselő-testület a 30-
as sebességkorlátozó táblák kihelyezése 
mellett döntött. A táblák megérkeztek, július 
hónapban kihelyezzük az utcában. 
 
15.  A Tárna utca végén található 
körforgalomhoz és Újtelepen lévő 
kereszteződésekhez is megrendeltük az 
elsőbbségadás kötelező táblákat, melyet a 
közeljövőben kihelyezünk a 
kereszteződésekbe. A körforgalom rosszabb 
állapotban lévő felső szakaszát is 
szőnyegezéssel javítjuk, majd felfestéssel és 
táblák kihelyezésével egyértelműsítjük, az 
útszakasz körforgalom jellegét.  
 
16.  Az utóbbi hónapokban sajnos gondot 
okozott a hulladékszállítás biztosítása a 
településen, illetve az egész térségben. A 
hulladékszállítást végző céggel folyamatosan 
tartottuk a kapcsolatot, és próbáltuk mindig 
megoldani a helyzetet. A „Virágos utcák”-ban 
a hulladék összegyűjtése hónapokon 
keresztül csütörtöki nap helyett pénteken 
történt meg, ezért azt a javaslatot is 
megfogalmaztuk, hogy ezekben az utcákban 
a gyűjtés időpontját tegyük át pénteki napra. 
A cégtől viszont azt a tájékoztatást kaptuk, 
hogy a fennálló problémák (munkaerőhiány, 
gépjárművek javítása) elhárítása után 
csütörtöki napon biztosítani tudják a 
hulladékszállítást. Amennyiben a 
hulladékszállításban fennakadások lesznek, 
kérem jelezzék a Polgármesteri Hivatalban. 
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17.  A Képviselő-testület az áprilisi ülésén 
döntött a Bányász Kultúrotthon 
fémkerítésének bontásáról is. A kerítés 
mellett ültetett sövény megerősödött, így az 
természetes határvonalat képezhet az épület 
előtt. Más jellegű feladatok végrehajtása 
miatt a kerítés elbontása még nem kezdődött 
el, de bízom benne, hogy júliusban ezt a 
feladatot is végre tudjuk hajtani. A kerítés 
betonszerkezetét jövőre lehet elbontani. 
Természetesen a boltíves kaput az épület 
bejárata előtt megőrizzük. 
 
18.  Az Önkormányzat tervezi a József Attila 
utca és Géza utca kereszteződésétől nem 
messze fekvő buszmegálló biztonságosabbá 
tételét. A Képviselő-testület korláttal ellátott 
lépcső megépítéséről határozott. 
 
19.  A nyári esőzések miatt kérem a 
lakókat, hogy az ingatlan előtti árkok, 
átereszek tisztításában legyenek az 
Önkormányzat segítségére. Amennyiben 
saját erőből nem tudják ezt a feladatot 
ellátni, illetve olyan jellegű problémát 
tapasztalnak, melyhez nagyobb mértékű 
beavatkozás szükséges (például út alatt 
átvezető áteresz eldugulása), akkor kérem, 
hogy ezt jelezzék a Polgármesteri Hivatalban 
és lehetőségeinkhez képest segítünk.  
 
20.  A csapadékvíz okozta károk 
megelőzése érdekében árajánlatot kértem be 
a Vízkárelhárítási Terv aktualizálására. A 
tervezés során szeretném, ha megoldást 
találnánk a csapadékvíz megfelelő 
elvezetésére és kijelölnénk az új vízelvezető 
árkok, rendszerek nyomvonalát, mely 
biztosítaná a csapadékvíz kezelését, 
megfelelő elvezetését. 
 
21.  A csapadékvíz elvezetése érdekében 
átereszek építésére tettem javaslatot a Gete 
utcában, a Dobó Katica utcában, valamint a 
Jókai Mór utcában. Erre vonatkozó 
javaslatomat a Képviselő-testület a júniusi 
rendes ülésén tárgyalta és támogatta. 

 
22.  Szintén a júniusi rendes ülésen döntött 
a Képviselő-testület a Szent István utcai 
játszótér új hintával történő bővítéséről. 
Olyan hintát rendelünk a játszótérre, melyet 
kisebb gyermekek biztonsággal 
használhatnak. A vállalkozó a megrendeléstől 
számított 2-3 hetes szállítási és telepítési 
határidőt jelölt meg ajánlatában, ezért bízom 
benne július végére használatba vehetik a 
legkisebbek is az új játékot. 

Ha a leírtakkal kapcsolatban kérdésük, 
észrevételük van, azt a Polgármesteri 
Hivatalban szívesen megválaszoljuk, 
meghallgatjuk, szükség esetén további 
információt nyújtunk. 
 
Tokodaltáró, 2019. június 27. 
      
Tisztelettel: 
 

   Petrik József  
  polgármester 

 

 
IGAZGATÁSI SZÜNET 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Kormány ajánlásának 
figyelembevételével a 26/2019. (II.27.) számú 
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a 
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban. 
 
Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz: 

 
2019. JÚLIUS 29 – AUGUSZTUS 2-IG, 

2019. AUGUSZTUS 21 – AUGUSZTUS 23-IG. 
 

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet 
ideje alatt zárva tart, nem lesz ügyfélfogadás. 

 
Az igazgatási szünettől eltérő munkanapokon az 
ügyfélfogadás változatlan. 

 
Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók: 

 
Petrik József polgármester    06-30/9034-775 

Tóth Gábor jegyző   06-30/2075-714 
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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. 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 komposztálóban kizárólag zöldhulladékot lehet 
elhelyezni.  
 

 
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. 

 

 
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. 

 
Tóth Gábor jegyző

 
 

T I S Z T E L T  T O K O D A L T Á R Ó I  L A K Ó T Á R S A K !  

 
Az Aktívan Tokodaltáróért Közösen (ATAK) 
csoport szeretné összefogni mindazokat, 
akik településünk fejlődéséért aktív, 
cselekvő szerepet vállalnának.  
Munkáinkat, terveinket nem a mindenkori 
polgármesteri hivatal ellen, vagy érte, 
hanem azzal együttműködve, önállóan 
kívánjuk végezni.  
Szeretnénk a polgármesteri hivatal felé 
komplex terveket, javaslatokat benyújtani, s 
ahhoz adott esetben társadalmi 
munkavégzést biztosítani.  
 

Tokodaltárón gyakran elhangzó vélemény, 
hogy azért nincs összefogás, mert nem egy 
régi nagy tradíciókkal rendelkező falu, több 
generációra visszatekintő lakossággal.  
Ezt a kialakult rossz elképzelést szeretnénk 
megváltoztatni, s igazi lakóközösséget 
kialakítani olyan emberek segítségével, akik 
akarnak és tesznek is a lakókörnyezetük 
szépítéséért. 
 
 
 

Várunk mindenkit, aki egyetért a csoport céljaival, és szeretne tenni településünkért! 
 
Gálik Sarolta 
Murányi Andrea 

Guba Mónika Judit 
Pazgyera Attila 

Mosonyi Ferencné Zsuzsa 
Pazgyera Nikolett 

Pazgyera Pál Pazgyera Zsuzsa Putz Albert 
Rövidné Tünde Sebők István Stolcz Norbert 
Szemők Istvánné Székely Gabriella Tóthné Molnár Erzsébet
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E L I S M E R Ő  O K L E V É L  

 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 29-én megtartott ülésén 
elismerő oklevelet és könyvjutalmat nyújtott át Krieger Mihály és Mihály Bálint tanulók részére, akik 
településképért tett önzetlen tevékenységükkel, az Óvoda utcában végzett önkéntes hulladékgyűjtéssel 
példát mutattak társaiknak, a település lakóinak. 
 
 

T O K O D A L T Á R Ó I  B R U N S Z V I K  T E R É Z  Ó V O D A  –  M I N I  B Ö L C S Ő D E  
 

Óvoda 
 
Az intézmény energetikai felújítása, 
korszerűsítése befejeződött. 
 
Április hónapban megtörtént az óvoda felső 
udvarának tereprendezése.  Két vállalkozó 
költségtérítés nélkül, ingyen végezte el a 
munkálatokat. Ezúton mondunk köszönetet 
Eichardt Ferenc csolnoki vállalkozónak, a 
földmunkálatokat elvégzéséért, valamint Kósa 
Zsolt tokodaltárói vállalkozónak a füvesítésért és 
a fűmag felajánlásáért.  
 
Tavaszi programok, események: 
 

- Március 14-én minden csoport 
megemlékezett a március 15-ei ünnepről, 
majd közösen kivonultunk az emlékműhöz, 
ahol saját készítésű zászlókat helyeztünk el. 

- Március 21-én a Víz világnapja alkalmából 
különböző programokat szerveztünk, 
kísérleteztünk, filmeket néztünk, kiemelve 
a víz fontos szerepét mindennapjainkban.  

- Március 26-án a Szegedi Színház előadását 
nézhettük meg az óvodában . 

- Április 09-11. között nyílt napot tartottunk 
a Katica, Halacska, Pillangó csoportokban. 

- Április 16-án megérkezett a „Nyuszi” 
minden csoportba. 

- Április 24-én a Föld napja alkalmából 
rendezett kiállítás megnyitójára voltunk 
hivatalosak. 

- Április 23-25-ig, a Föld napján virágokat, 
növényeket ültettünk az óvoda udvarán. 

- Április 29-30-án megtörtént a leendő 
kiscsoportosok, valamint a bölcsődések 
beíratása. 

- Április 30-án a Katica csoport, május 02-án 
a Pillangó csoport, május 03-án délután a 
Halacska, május 6-án a Maci csoport 

köszöntötte kis műsorral az édesanyákat, 
nagymamákat anyák napja alkalmából. 

- Május 08-án a Bányász Kultúrotthonban 
Figura Ede előadását néztük meg. 

- Május 09-én rendeztük meg hagyományos 
programunkat az Egészségnapot, mely 
változatos tevékenységek sorozatával 
zajlott le (kóstolás, tapintásos–szaglásos-
ízleléses érzékelés, gyümölcs- zöldségsaláta 
készítés, beszélgetések a helyes-helytelen 
étkezési szokásokról, találós kérdések, 
különböző játékok.)  

- Május 09-én délután a nagycsoportosokkal 
a Fővárosi Nagycirkuszba látogattunk el. 

- Május 17-én a Halacska és Pillangó 
csoportokkal a Budakeszi Vadasparkba 
kirándultunk. 

- Május 30-án a gyermeknapot közösen 
tartottuk meg. (arcfestés, csillámtetoválás 
készítés, ügyességi játékok…)  

- Május 31-én délelőtt a nagycsoportosok 
elbúcsúztak az óvodától, évzáró 
ünnepélyüket délután tartották a Bányász 
Kultúrotthon nagytermében. A színvonalas 
kis műsoron sok szülő és vendég volt jelen. 

- Június 04-én a Nemzeti összetartozás 
napját ünnepeltük meg. 

                                                                                                 
Herczeg Mária 

intézményvezető 
 

 
Bölcsőde 

 
2019.02.11-én kezdte munkáját az óvodával 
közös intézményként a bölcsődei csoport. A 
frissen felújított épületben 7 altárói kisgyermek – 
mindannyian 2 év felettiek - kezdték el a 
beilleszkedést 2 fő kisgyermek gondozó-nevelő, 
valamint 1 fő dajka felügyeletével. Két 
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csoportszoba áll rendelkezésre, megfelelő 
felszereléssel.  
 
Az udvar szépítése még folyamatban van, ezúton 
köszönjük Petrik József polgármester úrnak és 
Nagy Dénesnek a homokozók felújítását. A gyors 
és sikeres beszoktatási program óta 
gördülékenyen telnek a hétköznapok.  
 
A bölcsőde szakmai programja alapján folyik a 
gondozási és nevelési munka. Az évszakok 
változásához és az aktuális ünnepekhez 
kapcsolódnak a játékos, életkoruknak megfelelő 
„foglalkozások”. Különböző alkotó 
tevékenységeink során megismerkedtek a 
gyerekek az ecsethasználattal, gyurmával, aszfalt-
, és zsírkrétával, termésekkel. Krumpli nyomdával 
nyomdáztunk, gyöngyfűzés technikájával 
próbálkoztunk. A könyvek lapozgatása során 
megismert mondókák, versek is elmélyítették a 
gyermekek ismereteit mind az évszakokkal, 
ünnepekkel, hagyományokkal és szokásokkal, 
foglalkozásokkal, a természettel kapcsolatban is. 
Húsvétkor örömmel vártuk a nyuszit, készültünk 
apró meglepetéssel anyák napjára, Föld napja  

 
alkalmából virágot ültettünk, gyermeknapon 
meglepetésekkel kedveskedtünk a kicsiknek. 
 
A családokkal, szülőkkel barátságos, bizalmi 
kapcsolatot alakítottunk ki, együttműködünk a 
nevelés sok-sok területén, pl. a szobatisztává 
válás rögös útján, így reményeink szerint ügyes 
kis ovisként búcsúzhatunk az első Csiga biga 
csoporttól szeptember elsején. 
 
A következő nevelési évben is szeretettel várjuk a 
már beiratkozott gyermekeket! 
 
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. június 20. 
 

                      
Horváth Edit 

kisgyermek nevelő-gondozó

 
 

 
C S A L Á D S E G Í T Ő  S Z O L G Á L A T  

 
NYÁRI SZABADSÁG 

 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

2019. augusztus 19 – 23-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

 
 

 

V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T  
 

2019. március óta született kisbabák: 
 

Simon Benett József 03.22. 
Resszer Zalán János 04.15. 

Mátyás Noel 04.20. 
Rovács Martin 04.23. 
Preiszler Emília 04.26. 
Szélpál Levente 05.02. 

Molnár Liza 05.15. 

 
Minden kisbabának és 

családjának sok boldogságot és 
jó egészséget kívánunk. 

 
Szabóné Kurucz Aranka 

védőnő
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V É R A D Á S  
 
 

2 0 1 9 .  O K T Ó B E R  0 3 - Á N  ( C S Ü T Ö R T Ö K Ö N )  1 5 0 0 - 1 8 0 0  Ó R Á I G  V É R A D Á S  L E S Z  
A  T O K O D A L T Á R Ó I  P O L G Á R M E S T E R I  H I V A T A L  R E N D E Z V É N Y T E R M É B E N .  

 

KI ADHAT VÉRT? 
 
Naponta mintegy 1800 véradót kell toboroznunk, hogy a biztonságos vérkészlet álljon 
rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez. 

Egyetlen véradással három betegen segíthetsz: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- 
és vérlemezke-koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező 
tesztek elvégzése után nemcsak a vércsoportját ismerheted meg, a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a 
Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz kimutatására is. 

Véradó lehet mindenki, aki: 

• egészségesnek érzi magát 
• az adatfelvételhez lakcímkártya, a személyi igazolványod és a TAJ-szám (ez lehet a TAJ 

kártya, a TAJ számot tartalmazó irat, lelet, illetve a véradó általi bemondás is.) feltétlenül 
szükséges 

• rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal, adatokkal (személyi vagy más 
fényképes igazolvány, lakcímkártya, TAJ szám (első regisztrációkor eredeti vagy fénymásolt 
TAJ kártya szükséges!), külföldi állampolgár esetén magyarországi lakcímet igazoló papír 

• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves 
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot 
• a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év, mióta elkészültek 

 
A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgálóorvos dönti el, hogy végül adhat-e vért a 
jelentkező. 

www.veradas.hu; www.ovsz.hu 
 
Köszönet az alábbi személyeknek, akik 2019. június 20-án részt vettek a véradáson. A kánikula 
ellenére is 27 ember járult hozzá a vérkészlet feltöltéséhez! 
 

Farkas Csilla 
Tóth Tamás 

Rácz-Porondi Sándor 
Wutzel Ferenc 
Locher Edina 

Tóth-Szabó Mária 
Sárosi Ildikó 
Sárosi Jozsué 

Gárdonyi Istvánné 
Szabó Katalin 

Tabakovics Szejád 
Kornokovics Kálmán 

Szakács Balázs 
Kiss Vilmos 

Erdős László Arnoldné 
Mágocsi Gyula 

Nagy Edit 
Bozoki Lászlóné 
Valasek Istvánné 

Bihari Tamás 
Vecsei Jenő 

Lácza Gáborné 
Lácza Gábor 

Bánsági György 
Tőke Andrea 

Bagó Imre 
Zsohárné Babinszki Angéla 

Magyar Vöröskereszt 
 

http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/
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B Á N Y Á S Z  K U L T Ú R O T T H O N  
 
Április 11-én a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
által rendezett költészet napi szavalóversenynek 
nemcsak helyet adtunk, hanem a zsűrizés 
szünetében a Komárom-Esztergom Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
szervezésében Horváth Sándor „Igric” 
szórakoztatta szavalókat és a közönséget.  
24-én tartottuk a Föld napja alkalmából 
hagyományosan megrendezett kiállítás 
megnyitóját. Alkotásokkal készültek az óvodások, 
iskolások és a KEM ISZI Fogyatékos Otthon 
Lakóotthonának gondozottai. A megnyitón 
beszédet mondott Benedek Imréné, a Környezet-, 
Egészség- és Természetvédő Klub vezetője, verset 
szavalt Polacsek Richárd.  Az alkotásokat utólag 
tortával vagy fagyival és színes ceruzával 
jutalmaztuk. Egy-egy levendulát kapott három 
kiemelt alkotó: Varga Zsófia (óvoda), Horváth 
Jázmin (alsó tagozat) és Nagy Vanessza (felső 
tagozat). 30-án a KEM KSZR szervezésében 
Cserteg István látogatott el hozzánk, és az iskola 
felső tagozata számára előadást tartott a 
Komárom-Esztergom megyében készült filmekről, 
híres magyar filmes szakemberekről.  
 

 
Május 8-án az óvodásokhoz érkezett Figura Ede 
gitárjával, és a „Madárijesztő szerelem” zenés 
interaktív mesejátékot adta elő, szintén a KEM 
KSZR szervezésében. Az előadó már másodszor 
járt nálunk, és most sem okozott csalódást.   

 

A kicsik mellett a kísérő pedagógusok is jól 
érezték magukat, látva Szeplős Panka és Borzas 
Jóska szerelmét. A mesében szereplő tücskök, 
egerek, békák, sünök, pockok és varjak mind-
mind a gyerekek közül kerültek ki. 

Június 1-én tartottuk a községi gyermeknapot.  
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Ebben az évben az időjárás is kegyes volt 
hozzánk, és egész nap verőfényes napsütésben 
részesített. 8 órától meghívásos bográcsozást 
tartottunk, melyen a Nyugdíjas Klub, az Öregek 
Napközi Otthona, az Aktívan TokodAltáróért 
Közösen csoport tagjai, az Életfa Klub, a 
szerveződő Tokodaltárói Polgárőr Egyesület és az 
önkormányzat vett részt. 9 órától vércukor-, 
vérnyomás- és antioxidáns mérésre volt 
lehetőség Radovics Kingánál, aki a JUST NAHRIN 
és a TUPPERWARE termékeket is népszerűsítette.  
10 órától indultak a gyermekek programjai. 
Érkeztek a légvárak, kisállatok, kézműves 
foglalkoztatók, arc- és testfestők Szendrei-Fodor 
Nicolett, az ügyességi állomások álltak fel. A 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság 
küldött rendőrautókat és kutyás bemutatóra is 
biztosított lehetőséget. 14 órától a Tokodi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai érkezetek 
bemutatkozásra, akik szintén nagy sikert arattak.  
 
Ez a nap azonban gyerekek nélkül nem lett volna 
sikeres! Köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, 
hogy elhozták a legkisebbeket is!  
 
4-én az Összetartozás napja alkalmából 
emlékeztünk a gyászos Trianonra. A lakosság 
számra készült önkormányzati megemlékezésre a 
Nyugdíjas Klub hölgy tagjai, Simolák Alajosné, 
Juhász Istvánné, Gulyás Ferencné, Mucha 
Józsefné, Singer Antalné verset mondtak Mezősi 
Tibor közreműködésével.  

 

Felemelő volt egy összetartó közösségként 
emlékezni arra, hogy a történelem vihara pillanat 
alatt szétszakíthat közösségeket, kapcsolatokat. 
Az ilyen megemlékezések a szolidaritás, az 
összetartozás erősítését célozzák meg. 
Szükségünk van egymásra Magyarországon, ezen 
belül kis falunkban Tokodaltárón is. Mindenkinek 
köszönjük a részvételt, továbbra is számítunk 
minden lakos bekapcsolódására a közösségi 
programokba.  

Szilas Istvánné, Válent Ilona amatőr festő 
kiállításának 2019. június 22-én 17 órai 
megnyitója után az intézmény nyitvatartási 
idejében a lakosság számra megtekinthető egy 
hónapon keresztül.  

Bányász-napi megemlékezésünkre 2019. 
augusztus 27-én, kedden 17 órára várjuk a 
lakosságot! 
 

Guba Mónika 
Bányász Kultúrotthon 

 intézményvezető-helyettes 

N Y Á R I N D Í T Ó  P I K N I K  
M Á R I A H A L M O N  

Településünk második alkalommal vett részt a 
Máriahalmon megrendezett III. Térségi 

Főzőversenyen. A tavalyi 3. helyezést követően 
idén a képzeletbeli dobogó második fokára 
állhatott fel Önkormányzatunk küldöttsége. 

Köszönjük a meghívást a nagyon jó hangulatú, 
színvonalas rendezvényre. Gratulálunk 

valamennyi résztvevő csapatnak, 
önkormányzatnak! 

Petrik József polgármester 
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Közérdekű Közlemény! 
 

 

Tisztelt Tokodaltárói lakosok! 

 

Rövid Sándor Örs vagyok itt 

élek Tokodaltárón és arra az 

elhatározásra jutottam,hogy 

aki kéri és igényli annak 

segítek társadalmi munkában 

rendbe tartani a területén lévő 

zöldfelületet.   Elsősorban az 

idősebb mozgásukban 

korlátozott lakótársak hívását 

várom.    De persze amiben 

tudok szívesen segítek 

bárkinek!   
 

 

Telefon számom : +36 30 212 3138        

Üdvözlettel: Rövid Sándor Örs
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M E G A L A K U L T  A  T O K O D A L T Á R Ó I  P O L G Á R Ő R S É G !  

 
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy megalakult a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület. Az 
Egyesület 15 fővel kezdi meg működését, de várjuk azon tokodaltáróiak jelentkezését, akik tenni 
szeretnének a település közbiztonságának növelése érdekében. Az Önkormányzat a Bányász 
Kultúrotthonban irodahelyiséget biztosított részünkre, ahol minden hónap utolsó péntekén 16.00-
18.00 óra között ügyfélfogadást tartunk. Hamarosan jelentkezünk nyilvános facebook oldalunkkal 
is, ahol további információkkal (elérhetőség, célunk, elképzeléseink) szolgálunk a lakosságnak. 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft támogatást nyújtott 
Egyesületünknek, melyet új egyenruhák beszerzésére fordítunk. Köszönjük! 
 

   Szíjgyártó Csaba elnök 
 

 
E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S   

A  T O K O D  Ö N K É N T E S  T Ű Z O L T Ó  E G Y E S Ü L E T T E L  
 

Együttműködési Megállapodást írt alá a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Bánhidi 
László elnök és Tokodaltáró Község Önkormányzata képviseletében Petrik József polgármester, 
melynek értelmében az Egyesület vállalja, hogy Tokodaltáró Község közigazgatási területén a 
tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési feladatokat ellátja, ezzel is segítve, gyorsítva a hivatásos 
tűzoltóparancsnokságok munkáját. A Képviselő-testület a 2019. június 26-ai ülésén 100.000 Ft-tal 
támogatta az Egyesületet. Az Egyesület a gyermeknapon már felvonult a tűzoltókocsijával, mely a 
kisebbek-nagyobbak körében is nagy sikert aratott. 
 

 
 

 

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


