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2018. március

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
RUHAOSZTÁS

NAGYPÉNTEK
MÁRCIUS 30.

Tokodaltáró Község Önkormányzata

Nagypéntek immáron munkaszüneti nap
Magyarországon. Ekkor emlékezünk meg Jézus
Krisztus szenvedéseiről és kereszthaláláról, s
egyben ekkor veszi kezdetét a harmadik napi
feltámadásra való várakozás.

HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2018. ÁPRILIS 15-ÉN (VASÁRNAP)
09:00 ÓRÁTÓL 12:00 ÓRÁIG A
TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN .

2018. március 30-a (péntek)
munkaszüneti nap.

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.

HÚSVÉT
ÁPRILIS 1-2.
A Húsvét a Karácsony mellett a keresztény világ
legjelentősebb ünnepköre. Az elnevezés arra utal,
hogy a húshagyó keddel kezdődő Nagyböjti
időszak után ekkor szabad ismét húst fogyasztani.
Húsvétkor a keresztények Jézus Krisztus
feltámadására emlékeznek. Nagycsütörtök az
utolsó vacsoráról, Nagypéntek a keresztre
feszítésről, Húsvétvasárnap pedig a feltámadás
ünnepéről szól. A Biblia szerint Jézust
Nagypénteken
feszítették
keresztre,
harmadnapra pedig feltámadt.
A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz
eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy
április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak.

Ezúton szeretnénk megköszönni az adományokat,
felajánlásokat, a helyszínt és a szervezők
segítségét.
Petrik József polgármester

VÉRADÁS
2018. ÁPRILIS 17-ÉN (KEDD) 15:00-18:00 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
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személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját,
valamint TAJ-kártyáját! A véradás életmentés. A
gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással
nem pótolható!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu
2018. január 16-án a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Vetési Edit
Szűcs Norbert
Rövid Sándor Örs
Szerémi Miklós
Boján Imre
Szabó Katalin
Saágyné Nagy Edit
Kornokovics Kálmán
Mauterer Mihály
Mauterer Mihályné
Horváthné Lécz Ibolya
Molnárné Haskó Ilona

Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tát
Tokodaltáró
Tokodaltáró
Tokodaltáró

Zorics Károly
Tokodaltáró
Kárpáti Ferenc
Dág
Szabóné Sárosi Erzsébet Tokodaltáró
Bajka Mihályné
Tokodaltáró
Sziklai Albert
Tokodaltáró
Bagó Imre
Tokodaltáró
Varga Lajos
Csolnok
Tarcsi Sándor
Tokodaltáró
Filip Sára Rozi
Tokodaltáró
Rigó Károly
Esztergom
Rigóné Stróbl Judit
Esztergom
Erdős László Andorné
Tokodaltáró
Hudecz István
Dorog
Varga Zsolt
Tokodaltáró
Erdős László
Tokodaltáró
Tőke Ervin
Tokodaltáró
Tőke Andrea
Tokodaltáró
Schrammel Zsanett
Annavölgy
Varga Ferenc
Annavölgy
Szabó Viktor
Csolnok
Biener Csaba
Csolnok
Magyar Vöröskereszt

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.
Május elsejét, a munka ünnepét 1882 óta ünnepeljük. Ez a nap a szerelem ünnepe is egyúttal, hiszen a
legények ekkor állítanak májusfát azoknak a leányoknak, akinek udvarolnak. A munka ünnepe a nemzetközi
munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepség, hivatalos állami szabadnap, amely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 6.
Kedves Édesanyákat szeretettel köszöntjük!

PÜNKÖSD
MÁJUS 20-21.

„Álmomban az éjszaka
aranykertben jártam.
Aranykertben aranyfán
aranyrigót láttam.
Aranyrigó énekét
a szívembe zártam.

A pünkösd, amelyet a húsvét utáni 7. vasárnapon
és hétfőn ünnepelnek, keresztény ünnep, a
Szentlélek kiáradásáról való megemlékezés a
keresztény világban. A pünkösd jelentősége az,
hogy Jézus mennybemenetelét követően a
tanítványok immáron nem rejtőzködtek tovább,
hanem elkezdték terjeszteni a tanítást az
emberek között. Ez alkalomból a keresztény
egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve
istentiszteleteket tartanak.

Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.”
Móra Ferenc
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestületének
és
Pénzügyi
és
Szociális
Bizottságának 2018. évi ülései az év elején
meghatározott munkarendjében szabályozva
lettek.
Az ülések nyilvánosak, minden érintett, illetve
érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális témákról
a meghívóból tájékozódhatnak, mely a honlapon
(www.tokodaltaro.hu) közzétételre kerül.
Az idei évben az alábbi időpontokban lesznek az
ülések a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban:

2018. január 31. (szerda)
2018. február 28. (szerda)
2018. március 28. (szerda)
2018. április 25. (szerda)
2018. május 30. (szerda)

KÖZMEGHALLGATÁS
2018. június 27. (szerda)
2018. szeptember 26. (szerda)
2018. október 31. (szerda)
2018. november 28. (szerda)
2018. december 12. (szerda)

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

Petrik József polgármester

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!

belül ez az összeg rendelkezésre áll a gépészeti
tervek elkészítésére.

Alábbiakban tájékoztatom a lakókat az
Önkormányzat, a hivatal elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a tervezett és elvégzett
feladatokról:
Összeállításra került a Képviselő-testület 2018.
évi munkaterve. A rendszeresen ismétlődő
napirendi pontokat tartalmazza, melyeket már
előre tudtunk tervezni. Az ülések kezdő időpontja
az idei évben kialakult gyakorlat szerint 18.00 óra.
Közmeghallgatás helyszínének javasoljuk a
Polgármesteri Hivatal rendezvénytermét. Minden
tervezett ülésről, programról a lakosság a
hirdetőtáblákon, és honlapunkon tájékozódhat.
A Képviselő-testület felülvizsgálta és aktualizálta a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A korábbi
áttekintéskor a Helyi Esélyegyenlőségi Program
változatlan formában került elfogadásra. Az idei
évben az Esélyegyenlőségi Tervben szereplő
táblázatokat, adatokat felülvizsgáltuk, a törvényi
változásoknak megfelelően módosítottuk. A
program községünk honlapján megtekinthető.
Közintézményeink energetikai korszerűsítése
érdekében az építészi kiviteli tervek készítőjének
személyéről már döntöttünk. A gépészet
tekintetében is szükséges kiviteli terveket
készítenünk, melyre három tervezőtől kértünk
ajánlatot. Az Óvoda, az Egészségház és a Hivatal
gépészeti terveinek az elkészítőjéről kell
döntenünk. A KIPTERV TMT Kft. adta a
legkedvezőbb árajánlatot, a pályázat keretén

2017. november 22-ei ülésünkön döntöttünk
arról, hogy a Bányász Kultúrotthon nyertes
pályázatától visszalépünk, mert módosították a
pályázati feltételeket, így nem tudtuk volna
biztosítani a pályázatban vállalt indikátorokat. Az
energetikai indikátorok teljesítése érdekében
jelentős plusz önerőt kellett volna biztosítani a
beruházáshoz. Az a javaslat született, hogy az
épület
korszerűsítése
és
energetikai
besorolásának javítása érdekében kezdjük el a
nyílászárók cseréjét. Három árajánlat bekérőt
küldtünk ki nyílászárók cseréjére. A Czomba és
Fiai Kft.-től érkezett be a legjobb árajánlat. Bruttó
3.643.502 Ft összegért vállalták a Bányász
Kultúrotthon 10 darab ablakának és 5 darab
ajtójának a cseréjét. A munkálatokat elvégezték
az épületen.
Az SH MECHANIC KFT. kérelmet nyújtott be, hogy
szeretné bérbe venni a volt piac területén
található csarnokot. A 2017. november 22-ei
ülésünkön egyeztettünk arról, hogy a volt piac
területén található csarnokokat ne be bérbe
adjuk, inkább próbáljuk meg a területet
értékesíteni. Felbecsültettük az épületet és a
területet is. Az értékbecslés szerint 29.000.000 Ft
+ ÁFA értékű az ingatlan. 1100 m2 a legkisebb
kialakítható terület, maximum beépíthetősége
30%. Kereskedelmi és szolgáltató övezetben
található, legnagyobb építési magasság 7,5 m.
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A Településképi Arculati Kézikönyvet 2017.
december 31-éig kell elfogadnia a Képviselőtestületnek. A Kézikönyv elkészült, melyet
véleményezésre megküldtünk a Magyar Építész
Kamarának. A Kamara véleményezését követően
dönthettünk a Kézikönyv elfogadásáról.
A Kézikönyv a település honlapján megtalálható,
illetve két települési fórumot hívtunk össze,
hogy a lakossági véleményeket megismerjük, az
itt
élő
állampolgárok
észrevételeit
meghallgassuk. A Kamara véleményezési
eljárásával párhuzamosan a Testület is
egyeztetett
a
Kézikönyv
tartalmával
kapcsolatban, majd miután a Kamara megküldte
egyetértő
véleményét,
döntöttünk
a
Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
tárgyalása is napirenden volt az elmúlt
időszakban. A tervezett fejlesztések, felújítások
mellett továbbra is a takarékos, tervszerű
gazdálkodás a legfőbb célunk, természetesen
minden pályázati lehetőséget kihasználva, a
településünk fejlődése, szépülése érdekében.
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 várhatóan
nyáron, az ÉDV Zrt. felújítási munkái után
kezdődhet meg.
Három „Vis Maior” pályázatot adtunk be,
mindhárom pályázatot pozitívan elbíráltak.
Az Önkormányzati intézmények energetikai
korszerűsítésére nyert pályázatnál a kiviteli tervek
készítése folyamatban van. A gépészeti és
rehabilitációs tervek még nem készültek el. 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.
Pályázatot írtunk ki a Bányász Kultúrotthon
igazgatói munkakörének betöltésére. A beérkező
pályázatok elbírálásához három tagú Bíráló
Bizottságot kell felállítani. A Bíráló Bizottság a
beérkezett pályázatokat előzetesen véleményezi,
majd a képviselőtestület dönt az igazgató
személyéről.
Elfogadta a testület az egyesületek, civil
szervezetek
2017.
évi
önkormányzati
támogatásról
szóló
elszámolását,
majd
döntöttünk 2018. évi támogatásukról:
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ép Testben Ép Lélek
Alapítvány részére a 2018. évben 100.000 Ft
támogatást nyújt, a Tokodaltárói Bányász
Atlétikai Klub részére a 750.000 Ft, a Tokodaltárói
Gárdonyis Gyermekekért Alapítvány részére
100.000 Ft, a MEDICOPTER Alapítvány – Magyar
Légimentők Nonprofit Kft. részére 50.000 Ft
támogatást nyújt, melynek fedezete az
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet véglegesen
átadott pénzeszközök, egyéb támogatások során
rendelkezésre áll.
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

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.
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BÚCSÚ A BÁNYÁSZ KÓRUS MUNKÁJÁTÓL
(Szendi Jánosné kórustag levelét kérésére teljes terjedelmében,
változatlan formában közöljük)

Feleségemet megkértem, hogy gondolataimat írja
le. Szendi János vagyok, születtem: 1929-ben,
amikor bányász ifjak a dal szeretetükkel
meggyújtották azt a lángot, amely ég közel 90
éve. Az a dalszerető csapat, ami ma is működik,
őrzik, ápolják a Bányász Kultúra hagyománya
őrzőjeként. 1949-ben közel 20 évesen
kapcsolódtam be a szép múltú kórusba, kedves
barátaim szervezésében. Hajdú János, Galba
László fiatalon elveszítettem őket, a kórust nekik
köszönhetem. Én még ismertem az alapító tagok
egy részét. Csipke testvérek, Gyuri bácsi, Rózsika
néni, Jani bácsi. Varga testvérek, Laci bácsi, Feri
bácsi. Bánki Dani bácsi, Herceg Jani bácsi. Sajnos
nincsenek már közöttünk! Öröm volt velük
énekelni, szívükből jött a dal. Szeretettel
gondolok rájuk! Abban az időben 45-50 tag volt a
kórus létszáma. Szalay Jenő bácsi volt a karnagy.
Valamennyi bányász városban szerepeltünk,
sikerrel. Büszke vagyok, hogy a kórus munkájában
egyedüli bányász és a legidősebb tagja közel 68
év tagságot tudhatok magam mögött. Sajnos az
utóbbi években betegségem nem engedi, hogy
részt vegyek a kórus munkájában, de a szívem a
közösségben dobog. Velük vagyok és figyelemmel
kísérem munkájukat. A kórus munkája mellett a
nyugdíjas szakszervezetben albizottság tagja
voltam társadalmi munkában térségükben
beteglátogató voltam 50 évig. Nagyon sok
visszajelzést kaptam sok öröm ért, kikísértek és
könnyes szemmel köszönték meg. A Tokodi
Nagyközségben több évig szabálysértő bizottsági
tag voltam.
Visszaemlékezésem legszebb napjai a Bányász
Vegyes kórus munkája. Nekem az énekkar
betöltötte egész életemet, örömet családommal
együtt. Két lányom ők is részt vettek a kórus
munkájában. 1954-ben megnősültem immár 64
éve, feleségemnek ma is köszönöm, hogy ápol.
Tokodaltáró Önkormányzat Testülete 2002-ben
kitüntetésben részesített. Ma is köszönöm!

Embertársaim megsegítésére több évig vért
adtam. A Dorogi Vöröskereszt Szervezete
kitüntetésben részesített. A kórusban eltöltött
évek felejthetetlenek. Fiatalságomat a kórusszoba
falai között, dalostársaimmal, feleségemmel
együtt töltöttem. Nekem az énekkar dalolás
öröme táplált az egész életemben. Abban az
időben nem volt TV. A legszomorúbb napom mely
elkísér a sírig édesapám halála. 1945-ös háború
félárvák lettünk, 5-en voltunk testvérek, két lány
és három fiú. Fiúk közül én voltam az idősebb 14
éves, a legkisebb 4 éves. Az uszoda körül ledobták
a bombát és egy repeszdarab édesapámat
eltalálta a konyhában, rögtön halált halt. Konyha
tele lett vérrel nekem kellett a vérét lapátolni a
vödörbe. Két hónap múlva 18 éves nővéremet is
temettük a kertben. Megfázott, ahogy szaladtunk
a bányába a háború miatt, ezért nem tudtuk a
temetőbe temetni. Kijártam a 8. osztályt, családi
okok miatt tovább tanulni nem tudtam, a család
megsegítése végett. Az első munkahelyem TokodÜveggyár volt a családsegítés és fenntartás miatt.
Miniszter Tanács 2017-ben emlékezett meg a
hadiárvákról. Kevesen érték meg ezt a segítséget,
a gyógyszer kiváltásához hozzásegít. Sajnos szív és
Parkinson-kór betegségem van. Járóképtelen és
fekvőbeteg lettem.
Több éve az eresz alatt fészket raktak a fecskék.
Az ablakon keresztül egész nyáron őket
nézegettem, ahogy szálltak ide-oda kicsinyeikkel
együtt. Ősszel kértem őket búcsúzóul:
Ha Én akkor már nem élek, azért nálunk rakjál
fészket! „Várom őket vissza”
Kórus tagokhoz szólok, ne hagyjátok kialudni a dal
szeretet lángját! Szívből kívánok nektek sok
sikert, jó egészséget, boldogságot munkátokhoz!
Családotok körében is!
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Komposztálható hulladék gyűjtése
A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a levágott
füvet és egyéb lágy szárú növényeket, de csak és
kizárólag biológiailag lebomló zsákban 2018.
évben az alábbi napokon:
április 17. (kedd),
május 22. (kedd),
június 19. (kedd),
július 17. (kedd),
augusztus 21. (kedd),
szeptember 18. (kedd),
október 16. (kedd),
november 20. (kedd).

napokkal, de a tevékenységet külön gépkocsival
végzik. Kérjük, hogy az újrahasznosítható
hulladékokat a kommunális hulladékgyűjtő
edénnyel
egyidőben,
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 2018. évben az alábbi napokon:

A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor
kezdődik. Az ingatlanhasználók részére évi 8 db
zsákot biztosít a Zrt., mely a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában
igényelhető személyesen.

Szelektív gyűjtés időpontjai
Kérjük,
hogy
a
szelektíven
gyűjtött
újrahasznosítható hulladékokat6 (papír és
műanyag) a gyűjtési útmutatóban leírt módon
helyezze ki a hulladékgyűjtési naptárban
szereplő napokon az ingatlan elé. A szelektív
házhoz menő szolgáltatás szállítási napjai
egybeesnek a kommunális hulladékgyűjtési

március 28. (szerda),
április 11. (szerda),
április 25. (szerda),
május 9. (szerda),
május 23. (szerda),
június 13. (szerda),
június 27. (szerda),
július 11. (szerda),
július 25. (szerda),
augusztus 8. (szerda),
augusztus 22. (szerda),
szeptember 12. (szerda),
szeptember 26. (szerda),
október 10. (szerda),
október 24. (szerda),
november 14. (szerda),
november 28. (szerda),
december 12. (szerda),
december 26. (szerda).

Gyűjtési útmutató - újrahasznosítható hulladékok

PAPÍR

MŰANYAG

Gyűjtési módja: tisztán, laposra
hajtogatva, kötegelve
kartondoboz, hullámpapír,
élelmiszerek -és kozmetikai
cikkek papírdobozai,színes -és
fekete-fehér újság, szórólap,
prospektus, irodai papír, füzet,
telefonkönyv

Gyűjtési módja: kiöblítve,
laposra taposva, áttetsző
zsákban
színes -és víztiszta PET jelzésű
palack, kupak (pl. üdítős,
ásványvizes),
kozmetikai és tisztítószerek
flakonjai (pl. samponos, öblítős,
mosogatószeres),
reklámszatyor, nylonzacskó,
csomagolófólia, fólia (zsugor és
strech)
XXIV. évfolyam 1. szám

KOMPOSZTÁLHATÓ
HULLADÉK
fűkaszálék, lomb, kerti gyomok
Gyűjtési módja: áttetsző
zsákban, tisztán és egyéb
hulladék nélkül
ágnyesedék
Gyűjtési módja: max. 70 cm-es
hosszúságúra darabolva,
kötegekbe összekötve
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FELHÍVÁS
Közterület tisztántartás
A
közterület
használatáról
és
tisztántartásáról
szóló
15/2013.
(XII.17.)
önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan
tulajdonosa köteles az ingatlana előtti
járdaszakaszt, nyílt árkot tisztántartani, illetve a
járda és az úttest között lévő zöldsávot gondozni,
gyommentesíteni. A jogszabály betartását a
Polgármesteri Hivatal munkatársai – egyéb
hatóság bevonásával – rendszeresen ellenőrzik.
Településünkön az Orgona utca végén kialakított
komposztálót minden lakos igénybe veheti, aki
nem tudja saját ingatlanán elhelyezni a szerves
hulladékot.
A
komposztáló
az
alábbi
időpontokban tart nyitva:

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

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

Hétköznap: 14:00-18:00
Hétvégén: 08:00-18:00

Tóth Gábor jegyző

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉ PVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ELÉRHETŐSÉGEI
Képviselő-testület tagjai
Petrik József polgármester
Cím: 2532 Tokodaltáró, Árpád utca 1.
E-mail: polgarmester@tokodaltaro.hu
Telefonszám: +36-30/903- 4775
***
Filip Csabáné alpolgármester
Cím: 2532 Tokodaltáró, Béla utca 11.
E-mail: filipmarika@gmail.com
Telefonszám: +36-30/688- 3125
***
Földes Gábor képviselő
Cím: 2532 Tokodaltáró, Asztalos Sándor utca 41.
E-mail: foldes.g@freemail.hu
Telefonszám: +36-30/587- 5446
***
Kósa Zsolt képviselő
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 18.
E-mail: kosazsolt@freemail.hu
Telefonszám: +36-20/500- 7727
***
Kőszeginé Janik Edit képviselő
Cím: 2532 Tokodaltáró, Bányász utca 7.
E-mail: janikedit@gmail.com
Telefonszám: +36-30/588-6562

Palla Zsolt képviselő
Cím: 2532 Tokod, Géza utca 50.
E-mail: mczsolti@freemail.hu
Telefonszám: +36-30/377- 0875
***
Schubert János képviselő
Cím: 2531 Tokod, Nyírfa utca 6.
E-mail: schubert@juropnet.hu
Telefonszám: +36-30/588- 6562

Pénzügyi és Szociális Bizottság
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Elnök:
Kósa Zsolt
***
Tagok:
Földes Gábor
Kőszeginé Janik Edit
Palla Zsolt
Schubert János
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Nyugdíjas Klubunk vezetője Debreceni Vilmosné,
Ilonka hétfőn délutánonként szeretettel várja
leendő új klubtagjait is- az épületen belül új
helyiségben, a régi presszó teremben.
Kerekítő foglalkozásokat tart kisgyermekek
részére hétfő délelőtt Leszkóné, Mónika az
alagsori tükrös teremben.
A Bányász Vegyeskar keddenként 16 órától
készül Pánczélné Világi Ildikó vezetésével
fellépéseikre, ünnepeinkre. Új becsatlakozókat
szívesen fogadnának.
Baba-mama Klub Szabóné Kurucz Arankával
szerdánként (illetve figyelni kell a Facebook
csoport bejegyzéseket!) 10 órától várja
klubtagjait.
Jóga foglalkozás szerdánként 17-19 óráig Szalai
Matilddal.
Flóra Klubban Horvay Jánosné, Julika minden
páros héten pénteken 16 órától várja a
kézimunka iránt érdeklődőket.
20 évvel ezelőtt alakult a Környezet-, Egészségés Természetvédő Klub. Minden hónap utolsó
szerdáján tartják klubnapjukat. Benedek Imréné
Éva, a klubvezetője az érdeklődő fiatalabb
generációt
szeretettel
várja,
akik
egy
ismeretszerző,
önfejlesztő
szakkör
tagjai
szeretnének lenni.

Az iskolás korosztály számra Mazsorett
foglalkozás indul keddenként 16.30 órától. Hack
Tibor szeretettel várja leendő tanítványait.
Pingpongozási lehetőséget tudunk előzetes
regisztráció alapján biztosítani az intézmény
nyitvatartási idejében, így a felesleges várakozás
elkerülhető lenne. Ez a sport az idősebb és ifjabb
korosztályban egyaránt népszerű, várjuk a
mozogni
vágyókat
(ütők,
háló,
labda
rendelkezésre áll).
Az előzőleg megjelent Altárói Tükörben jelzett
nyílászáró felújítások megkezdődtek az épületen.
Bejárati ajtóink lecserélődtek, - műanyag
nyílászárókat kaptunk, melyek mellett a
hőérzetünk komfortosabb. Ablakok egyelőre csak
a nagyteremben lettek lecserélve.
A közelgő Föld napja alkalmából ismét kiállítással
készülünk az óvodások, iskolások és a
lakóotthonosok alkotásaiból. A megnyitóra 2018.
április 23-án 16.15-kor kerül sor, melyre várjuk az
érdeklődőket.
A
legötletesebb
alkotások
díjazásához kérjünk Önöket, hogy szavazataikkal
segítség a munkánkat! Ezt a megnyitó után
tehetik meg április 27-ig.
Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
intézményvezető-helyettes

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM NYERTES PÁLYÁZATUNK
Ez a projekt a digitális szakadék csökkentését
célozza meg a közösségi internet hozzáférési
pontok fejlesztésén keresztül. Kiépítése, eszközök
kiszállítása folyamatban. A közösségi internet
hozzáférési pontok, és az ott tevékenykedő
Digitális Jólét Program Mentorok aktívabb és
szélesebb körű szerepvállalásához szükséges
erőforrások biztosításával lehetőség nyílik arra,

hogy a digitális készségekkel még nem rendelkező
magánszemélyek számára országos biztosítsuk az
informatikai eszközökhöz való hozzáférést.
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Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
intézményvezető-helyettes
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KÖNYVTÁR
Nyitvatartása hétfőn és szerdán 10-18 óráig, kedd, csütörtök, péntek 8-16 óráig.
A dokumentumok (könyvek, folyóiratok) helyben használata nem beiratkozáshoz kötött, így ingyenes.
Internethasználat díja 200,- Ft/ óra.
Helyben olvasható 2018 évre megrendelt folyóiratok:
•
•
•
•
•

24 óra (napilap)
Autó-motor
Az otthon
Bravo
Buci maci

•
•
•
•

• Kreatív ötletek
(negyedéves)
• Nők lapja konyha
• Otthonok és kertek
• Szép lak

Családi lap
Csodakert
Honismeret
Joy

A könyvtár beiratkozási díja (kölcsönzés esetén) 16-70 éves kor között 400,- Ft/ 365 nap. Kölcsönözhető
dokumentumaik után megfelelő szűrők beállítása esetén online otthon is kereshető: opac.jamk.hu

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
Farsangi bálunkat 2018. 02. 15-én délután a
Bányász Kultúrotthonban tartottuk. Ezúton
köszönetet
mondunk
a
szülőknek,
támogatóinknak: Flórián Gyuláné, Pánczél
Attiláné, Csákvári Ferencné, Jánó Sándorné,
Kovács Tímea, Puksa Edit vállalkozóknak, a Jokercsemege üzletnek az anyagi segítséget, valamint
Nagy Dénesnek a hangulatos zenét.
Tavaszi programjaink:
- Március 06. nyílt nap a Maci csoportban
- Március 07. Portéka Gyermekszínpad
előadása „Fognyűvő manók”
- Március 08. nyílt nap a Katica csoportban
- Március 08. 16.00 óra szülői értekezlet a
nagycsoportos gyermekek szüleinek, amit
a jövendő első osztályos tanítónők
tartanak
- Március 09. nyílt nap a Halacska
csoportban
- Március 14. Március 15.-i megemlékezés a
szobornál
- Március 21. Víz világnapja
- Március 26. Ákom-bákom bábszínház
előadása „Világgá ment csacsi és bari”
- Március 28. Húsvét

- Április 16. Bányász Kultúrotthonban „Bogár
háton” kesztölci együttes előadása
- Április 23. Föld napja (ültetés, az óvoda
udvarának szebbé tétele)
- Április 23. 16.15 órakor a Föld napja
alkalmából
megrendezett
kiállítás
megnyitója a Bányász Kultúrotthonban
- Április 25-26. óvodai beíratás a leendő
kiscsoportosok számára
- Április 27. Anyák napja a Maci csoportban
- Május 04. Anyák napja a Katica és Halacska
csoportokban
- Május 09. Anyák napja a Pillangó
csoportban
- Május 10. Egészség nap
- Május 24. Gyermeknap
- Június
01.
Évzáró
ünnepély
a
nagycsoportosoknak.
Az óvoda nyári takarítási, karbantartási szünete
2018. július 23-tól 2018. augusztus 10-ig tart. Ez
idő alatt az óvoda zárva lesz.
Tokodaltáró, 2018. március 1.

XXIV. évfolyam 1. szám

Herczeg Mária óvodavezető
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

2017. december óta született kisbabák:

Babás programok

Pápai Zoé Viktória 12.05.
Jóni Noel Denisz 01.05.
Schleer Áron Péter 01.10.
Bartha Dominik 01.15.
Erdős Boglárka 01.16.
Sztojka Rodrigó Zoltán 01.19.
Pollágh Emília 01.21.
Horváth-Hódosi Bogi 01.25.
Sárközi Milán Péter 02.02.
Abronics Gábor 02.20.
Haracska Laura Gabriella 02.21.
Tanka Valentin Leander 03.15.
Kovács Dominik 03.19.

Minden héten szerdán 10-12 között BabaMama klub a kultúrban.
Jó alkalom az anyukáknak ismerkedésre más
szülőkkel, közös játék a gyermekekkel!
Hétfőn délelőtt ugyanitt Kerekítő-mondókás
móka kicsiknek!

Szeretettel várjuk a kisgyermekeket
szüleikkel!

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk.

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak informálódni, segítséget kérni:
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
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
Vertikál Zrt.: 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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