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VÉRADÁS
2018. SZEPTEMBER 17-ÉN (HÉTFŐN) 1500-1800 ÓRÁIG VÉRADÁS LESZ
A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉN YTERMÉBEN.
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!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu
Köszönet az alábbi személyeknek, akik 2018.
április 17-én hozzájárultak a vérkészlet
feltöltéséhez:
Bajka Mihályné
Tabakovics Szejád
Rövid Sándor Örs
Gárdonyi Istvánné
Logosán Péterné (Tokod)
Szerémy Miklós
Babai István
Szabó Katalin
Hudecz István (Dorog)

Murcsó Péter
Bozsoki Lászlóné
Gárdonyi István
Takács Róbertné (Tokod)
Szekeres Tamásné (Dorog)
Rácz-Porondi Sándor (Tokod-Üveggyár)
Kornokovics Kálmán
Hársfai Zoltán
Bánságiné Kálmán Ildikó
Kiss Vilmos
Dankó Zoltán
Vetési Edit
Mauterer Mihály (Tát)
Erdős László
Erdős L. Andorné
Bolyán Imre
Szatai András
Pátzay Péterné
Kecse-Nagy Ákos (Nyergesújfalu)
Lévai Sándorné
Víg Éva
Tóth Ferencné (Tokod-Üveggyár)
Slobodnik Gábor (Tokod-Üveggyár)
Bagó Imre
Szakács Balázs
Magyar Vöröskereszt

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2018. április óta született kisbabák:
Orgován Laura 04.13.
Méhes Boglárka 04.23.
Milkovics Norina 05.01.
Horváth Levente 05.20.
Vörös Szofia 05.25.
Kondár Nimród 06.03.

Haracska Máté 06.19.
Haracska Marcell 06.19.
Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk.
Szabóné Kurucz Aranka védőnő
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Június hónap a Bányász Kultúrotthonban:
4-én az összetartozás napján rendezett
megemlékezésen a Nyergesújfalui Barátság Kör
Egyesület Irodalmi csoportjának tagjai verset
mondtak, Mezősi Tibor közreműködésével. Az
önkormányzat részéről Palla Zsolt mondott
beszédet.

Június 9.
A Bányász Kultúrotthon nevében szeretnék
köszönetet mondani gyermeknapunk anyagi
támogatásárért:
• Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnika
Kft. vezetőségének
• Aqua Európa Kft. vezetőségének
• Jurkovics Sándornak, a Hentesbolt
tulajdonosának,
• Kovács Tímeának, a zöldséges bolt
tulajdonosának,
• Tokodaltáró Község Önkormányzatának,

• Szabó Violettának és Ciklon TSE
tánccsoportjának,
• Szikai Bélának és a judosoknak,
• Kangoo-soknak,
• Bredókáné Kozák Annának és a Crazy
Dance tánccsoportjának,
• Isis Gyöngyszemei hastánc csoportnak
• Holdudvar Sörözőnek, - a fellépőknek
biztosított üdítőkért
• közösségi munkán lévő diákoknak és
munkatársaimnak,
valamint
mindenkinek,aki segített a „főzőverseny”ben résztvevőknek és kínálóknak
• a
Szociális
Alapellátó
Szolgálat
munkatársainak,
• a Nyugdíjas Klub tagjainak,
• a Szülői Munkaközösség tagjainak, CsarnaiMészáros és Sárosi családnak,
• a Brunszvik Teréz Óvoda munkatársainak
• Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselőinek
Köszönöm a gyermekeknek is részvételüket,
remélem sikerült mindenkinek egy kellemes
napot szerezni!
Az időjárás ebben az évben is közbeszólt. 
Esővel indult a reggel, és a nap további folyamára
sem kecsegetett az előrejelzés kedvező kilátással.
Ez az eredetileg tervezett elképzelésünket kissé
romba döntötte. Ennek ellenére remélem sikerült
mindenkinek egy kellemes napot szerezni! Jövőre
(eső nélkül) szeretnék ismételni! ☺

A rendezvényen való fellépésekért, sikeres
lebonyolításában való közreműködéséért:
• Mezősné Bednárik Máriának és Mezős
Bélának,
• Esztergom-Kertvárosi Polgárőr
Egyesületnek és tagjainak,
• Radovics Kingának és barátainak,
• Mauterer Mihálynénak, Erzsikének,
• Radóczné Somogyi Tündének
• Csékei Brigittának és óvodásainak,
• Járainé Czika Szidóniának és a színjátszó
iskolásoknak,
• a Gárdonyi Géza Általános Iskola
tanárainak,

Június 24-én, vasárnap Szent Iván-éji tűzgyújtást
tartunk! Köszönjük Kósa Pékség és Kertészetnek
a felajánlott kenyeret, amivel a résztvevőket
megvendégelhetjük!
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Erzsébet a Kárpát-medencei Alapítvány nyertes
pályázatán az előzetesen regisztrált 27 fő iskolást
augusztusban a sport és egészséges életmód, a
környezettudatosság, a hagyományőrzés és a
kézművesség, az önismeret és a közösségépítés
témájához kapcsolódó színes programokkal

várjuk és napi négyszeri étkezés biztosítunk
számukra.
Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
intézményvezető-helyettes

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉGÉRT CÍM ODAÍTÉLÉSE
Mosonyi Ferencné, Zsuzsa magas szintű szakmai
felkészültségről, meggyőző pedagógusi és vezetői
kvalitásról tett tanúbizonyságot munkája során.
Több mint 20 éven át tartó vezetői munkája alatt
végig törekedett olyan légkört teremteni, ahol a
gyerekek, pedagógusok, szülők egyaránt jól
érezhetik magukat.
Egyéniségével,
rátermettségével,
szakmai
tudásával kivívta a szülők, tanítványok és kollégái
elismerését.
Kiváló
pedagógust,
vezetőt
ismerhettünk meg személyében.

Szeretettel, odafigyeléssel fordult diákjai felé,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű
tanulókra.
Nyugállományba vonulása alkalmából külön
megköszöntük a gyerekekért végzett áldozatos
munkáját, és az Önkormányzat, képviselőtestület
döntése
értelmében,
pedagógusnapon
Tokodaltáróért Emlékplakettet adományoztunk
neki. Nyugdíjas éveire jó egészséget, nyugodt,
boldog családi életet kívánunk!
Petrik József
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Tokodaltáróiak!
Néhány mondatban tájékoztatom a lakókat az
önkormányzat, a hivatal elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a tervezett és elvégzett
feladatokról:
Döntött a képviselőtestület az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról. Két pályázatot
adtunk be, az egyik a Vajaskúti dűlő
útburkolatának felújítása, a másik a Bányász
Kultúrotthon ablakcseréje. Ehhez nyilatkozni kell
az önrész vállalásáról. A pályázathoz szükséges
önerő a Vajaskúti dűlő esetében 2.642.331 forint,
a Bányász Kultúrotthonnál a 12 darab nyílászáró
cseréjére 101. 867 Ft az önerő. Aszfaltos út
felújítására tudunk pályázni, ezért a Vajaskúti dűlő
helyreállításáról döntöttünk.
Közmeghallgatásra hívtuk településünk lakóit,
részben, hogy tájékoztatást nyújtsunk az
elvégzett feladatainkról, részben, hogy a lakók
elmondhassák
észrevételeiket,
kérdéseikre
válaszoljunk. A közmeghallgatáson megjelent
néhány lakó elsősorban az utak javítását kérte, a

pályázatokról
csatornahálózat
helyen.

kívánt
tájékozódni,
a
kiépítését hiányolta/néhány

A közmeghallgatás célja, hogy a település
lakossága egy testületi ülés keretében elmondja
észrevételeit, problémáit, javaslatait vagy kérdést
intézzen a képviselőkhöz, a polgármesterhez.
Döntöttünk a rendőrkapitányság beszámolójáról,
településünk közbiztonsága érdekében végzett
munkájukról. Beszámoltak az egészségügyi
alapellátást végző szolgáltatók, a háziorvosok, a
gyermekorvos, a fogorvos, a védőnő, az elmúlt
időszakban végzett munkájukról.
Dr. Szabó Éva háziorvos kérte, hogy
tájékoztassuk a betegeit, hogy a háziorvosi
rendszerük minden hónapban egyszer, összevont
vérvételt végeznek, ilyenkor segítségünkkel
juttatja el a vért a laborba, ilyenkor nem kell
bemenni az embereknek Dorogra az SZTK-ba
kivárni a sorukat. Köszönjük ezt a segítséget.
A Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány
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meghirdetett egy, az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek rendbetételéről,
renoválásáról, helyreállításáról, új emlékmű
állításáról szóló pályázati lehetőséget. A pályázati
felhívás és útmutató alapján a pályázati
dokumentáció benyújtásakor szükséges csatolni a
Képviselő-testületi jóváhagyást. A pályázat
benyújtásához önrész nem szükséges! A pályázat
benyújtásának határideje: 2018. május 31. volt,
az elnyerhető támogatás felső határa új
emlékművek esetén 5.000.000,- Ft, vissza nem
térítendő
támogatás,
előfinanszírozás
formájában.
Tekintettel
arra,
hogy
településünkön jelenleg nincs az első világháború
emlékét őrző, a háborúban elesett személyek
tiszteletére szóló emlékmű, preferáljuk a
pályázati dokumentáció benyújtását.
Tokodaltáró Község Önkormányzata vis maior
támogatást nyert a csapadék okozta károk
helyreállítására.
A
közbeszerzési
eljárás
megindításához szükséges ajánlattételi felhívást
kell elfogadnia a Képviselő-testületnek, illetve
dönteni kell, hogy mely vállalkozókat kérjük fel
ajánlattételre. Az ajánlattételi felhívás szövegét
előterjesztés melléklete tartalmazza, melyben
szerepel a helyreállítással érintett közterületek
felsorolása. A vis maior keretén belül Borek Edit
műszaki ügyintéző utánanéz, hogy melyek azok a
kátyúk, melyek ki lesznek javítva. A Berzsenyi
utcában, Béla utcában található rossz állapotú
szakasz, ezeket a szakaszokat szőnyegezéssel meg
lehetne csinálni. Utánanézünk, hogy mely
útszakaszok vannak a legrosszabb állapotban.
Tájékoztató arról, hogy a nyertes pályázatok
milyen szakaszban vannak:
Az Asztalos Sándor utca felújítására nyert
pályázatnál jelenleg a pályázat előkészítése folyik.
Közel 15 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat, az
önerő 2,65 millió Ft. A beruházás a vízmű

felújítási
munkálatainak
megkezdődhet.

befejezése

után

Három „Vis Maior” pályázatot adtunk be, melyből
kettő pályázatot pozitívan elbíráltak, a csapadék
okozta károk javítása folyamatban van.
Az Önkormányzat 149,9 millió Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a Brunszvik Teréz
Óvoda, az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
épületeinek
energetikai
korszerűsítésére,
melyben benne van a fűtéskorszerűsítés, a
nyílászárók
cseréje,
a
homlokzati
és
födémszigetelés, valamint napelemek kerülnek
felhelyezésre az épület tetejére, a munkálatok
hamarosan megkezdődhetnek.
A pályázati kiírásokat figyelemmel kísérjük, ami
településünkön megvalósulhat, és nem igényel
önrészt, vagy csak annyit, amit az önkormányzat
a költségvetésből biztosítani tud, azokra minden
esetben benyújtunk pályázatot.
Társadalmi és nemzeti ünnepeink megünneplését
a helyi intézményekkel közösen szervezzük, a
honlapon, hirdetőtáblákon hirdetjük, mégis
általában kevés az érdeklődő. Trianoni
megemlékezést
tartottunk
június
4-én.
Gyermeknapot
rendeztünk
június
9-én.
Köszöntöttük pedagógusnapon a településünk
óvodájában
és
iskolájában
dolgozó
pedagógusokat, megköszönve a gyermekeinkért
végzett áldozatos munkájukat.
Továbbiakban is számítunk a lakosság
érdeklődésére
munkánkkal,
az
elvégzett
feladatokkal kapcsolatban, várjuk építő jellegű
véleményüket, javaslataikat!
A hivatal dolgozói, és az önkormányzat nevében:
Petrik József
polgármester

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
NYÁRI SZABADSÁG
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2018. június 18 – 29-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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POLGÁRMESTERI HIVATAL
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:

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.
IGAZGATÁSI SZÜNET
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a
Kormány
ajánlásának
figyelembevételével a 34/2018. (III.28.) számú
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.
Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz:
2018. JÚLIUS 23 – JÚLIUS 27-IG,
2018. AUGUSZTUS 13– AUGUSZTUS 17-IG.

Hétköznap: 14:00-18:00
Hétvégén: 08:00-18:00
A
komposztáló
megfelelő
működtetése
érdekében kérném, hogy csak zöldhulladékot
helyezzenek el a területen.
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

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:

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

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

Tóth Gábor jegyző

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Iskolánkban 2018. januárjában épületfelújítási
munkálatok kezdődtek, aminek nagyon örültünk
annak ellenére is, hogy időnként megnehezítette
a munkánkat.
Tantermek, irodák ajtaját műanyag ajtókra
cserélték. Minden terembe parketta került. A
mosdókat csempézték, kövezték. Új lambériát,
követ kapott a folyosó is. Minden helyiséget
kifestettek.
A munkálatok a tanév végére befejeződtek, a
következő tanévet már megújult, nyugodt
környezetben kezdhetjük. 4 tanteremben a
padokat is sikerült kicserélnünk, s alapítványi
támogatással minden tanterembe vásároltunk új

függönyöket. A két informatika termünk mellett,
minden osztálytermünk interaktív eszközökkel
felszerelt, s pályázati úton további 30 tanulói
tabletet nyertünk. A nyári szünetben tanulóink
egy része Zánkára megy táborozni, melyre
támogatást az Erzsébet program keretében
nyertek. Hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóink szintén nyertes pályázatnak
köszönhetően,
ingyenesen
pihenhetnek
Szandaváron. A nyári ügyeletet iskolánkban
szerdánként tartunk 8-14 óráig.
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Székely Gabriella
intézményvezető
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Az órán feléd ragyogott sok szempár,

SÁDLI GYULÁNÉ
2018. június 8-án a Polgármesteri Hivatalban
tartott pedagógusnapon Sádli Gyuláné átvehette
gyémántdiplomáját.
Sádli Gyuláné, Klári néni 1958-ban, 60 éve kapta
meg diplomáját a budapesti Leőwey Klára
Tanítóképzőben.
Először Bajóton majd Mogyorósbányán, tanított.
Tokodaltárón 1966-tól 1993. decemberéig
dolgozott.
Pályája során több továbbképzésen vett részt, az
alsós munkaközösség vezetője volt.
Tanítói
hivatását
lelkesedéssel
végezte.
Gyermekek sokaságát tanította meg írni, olvasni,
számolni.
Gyémántdiplomáját
Székely
Gabriella
intézményvezető, Petrik József polgármester úr
adta át ünnepélyes keretek között.
Szívből gratulálunk, jó egészséget kívánunk Klári
néninek!

kísért több egyéni és közös siker.
Jó példát és igazságot osztottál,
s a hivatástudat nem pótolható semmivel!
Voltál játszótárs, kinyílt és zárt a kör,
s mert nem tett gyávává a napi veszély,
zivatar után a szivárvány tündököl,
s a gyermekmosoly minden kincsnél többet ér.
Csapatot vezettél, készítettél műsort,
a versből ma is idézel két sort.
Gyújtottál nekik esti tábortüzet,
a velük csodáltál meg egy tóparti füzet.
Akkor érdekelt a közös, igaz ügy,
s te ott voltál frissen, fáradtan, mindenütt.
S most itt vagy, mindjárt mondják a neved.
Szívedben ágál a régi büszkeség,
hogy ma is öregbíted iskolánk hírnevét.
Míg el-elcsukló hangon szól a köszönet,
meghatottan, tán könnyezve veszed át
a dolgos évek által begyémántozott
hatvan éve kapott, megszolgált diplomát!
Mosonyi Ferencné

ÉLET ÉS SZENVEDÉLY
VÖRÖS ÉS FEHÉR

Nem lehet szavakba önteni az önkéntes szó
fogalmát. De minden nap érezhetjük mélységes
hatalmát!
A Magyar Vöröskereszt Esztergom-Dorog Területi
Szervezete Önkéntesek és Vöröskeresztes tagok
jelentkezését várja!
Adomány
gyűjtésben,
rendezvények
lebonyolításában való részvételre, véradás
szervezésben való közreműködésre, elsősegély
bemutatókon való részvételre, rengeteg egyéb

lehetőség a rászorulókon való segítségre.
Gondold meg! Téged is vár! Rád is számít!
A Magyar Vöröskereszt Esztergom-Dorog Területi
Szervezete.
Jelentkezésedet várjuk: 06 70/933-8359

Bodó Ildikó
Magyar Vöröskereszt
Esztergom-Dorog Területi Vezető
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TOKODALTÁRÓI ÁSVÁNY – ÉS ŐSMARADVÁNY MÚZEUM
Tokodaltáró, Orgona utca 12./B
Feleségemmel több mint 30 éve gyűjtünk
ásványokat és ősmaradványokat. 2018-ban a
több tízezer darabból kb. 1200 példányt állítunk
ki múzeumunkban.

Várhatóan még ez évben elkészül a gyerekek
interaktív foglalkoztatására szolgáló játszótér, ami
természetesen
az
ásványokhoz
és
ősmaradványokhoz kapcsolódik.
A múzeum ingyenesen látogatható, előzetes
bejelentkezés alapján:
gaborpolcsek@juropnet.hu

A gyűjtemény oktatási célból ásványosztályok és
állat- növénytani rendszerben épül fel.
Egyediségét azonban az adja, hogy a 26 vitrinből
8-ban Tokodaltáró és 15 km-es környékéből
láthatók évtizedekkel ezelőtt gyűjtött darabok,
azóta már bezárt, rekultivált bányákból.
(Dorog, Csolnok, Kesztölc, Bajna, Mogyorósbánya,
Lábatlan, Bajót, Ebszönybánya, stb.)

A cél, hogy minél több gyerek érdeklődését
felkeltsük erre a frisslevegős, kirándulásokkal
egybekötött hobby iránt, ami ráadásul rengeteg
természettudományi, földrajzi és történelmi
ismerettel gazdagítja tudásukat!

HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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
Hivatalban lehet.

A

Polgármester

Petrik József polgármester

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

