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2020. március

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Olvasó!
Túl vagyunk a szabadba csalogató első meleg, tavaszi napokon, de sajnos a koronavírus
megjelenése beárnyékolja ezt a szép időszakot. A húsvéti ünnepünkre idén a koronavírus
terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett óvintézkedések, egészségügyi ajánlások
betartásával kell felkészülnünk.
A bölcsőde, az óvoda és az iskola már bezárt, hogy a vírus terjedését akadályozzuk, lassítsuk. Arra
kérem a szülőket, a gyerekeket, hogy a távoktatást vegyék komolyan, tanuljanak és legjobb
tudásuk szerint próbálják elsajátítani az elektronikus úton átadott tananyagot. Ez az időszak
mindenkinek nehéz lesz, tanulónak, szülőnek és pedagógusnak egyaránt.
Az első hetek után már azt tapasztaljuk, hogy a legnehezebb otthon maradni. Pedig otthon kell
maradni, főleg az idős embereknek. Mindannyian halljuk, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály
a 70 év felettiek, de már elhangzott a 65, sőt a 60 év is. Ezért nyomatékosan kérem a település
idős lakóit, hogy maradjanak otthon. A bevásárlást, a gyógyszerkiváltást bízzák a hozzátartozókra,
gyermekeikre, 18 év feletti unokáikra. Ha a segítség ebben a formában nem megoldható, akkor
hívják az Önkormányzatot és segítünk. A telefonszámokat az újságban megtalálják.
Mindenhol azt tanácsolják, ha megtehetjük, akkor MARADJUNK OTTHON! Én is ezt kérem a
település lakóitól. Kizárólag a halaszthatatlan ügyeinket intézzük (élelmiszervásárlás, gyógyszerek
kiváltása) és ne családtagjainkkal közösen. Gyorsan és egyedül! Sorban álláskor tartsuk egymástól
a 2 méter távolságot, ha ismerőssel találkozunk a kézfogást, a puszit most mellőzzük. Utunk során
minél kevesebb tárgyat fogjunk meg, és ne feledkezzünk el a gyakori kézmosásáról.
A koronavírus miatt ugyan jelentős szigorításokat vezettek be, de a munkahelyeken, a
tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, a postán, a gyógyszertárban még találkozunk
egymással. Tartsuk be mindenhol az egészségügyi ajánlásokat.
Kérem tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a járvány minél hamarabb véget érjen!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel:
Petrik József polgármester
KORONAVÍRUS#MARADJ SZÉPEN OTTHON#SEGÍTSÜNK AZ IDŐSEKNEK#VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
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KÖZELGŐ ÜNNEPEINK

NAGYPÉNTEK
ÁPRILIS 10.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 3.

Nagypéntek a húsvétot, a legrégibb és
legnagyobb keresztény ünnepet megelőző szent
három nap egyike. Idén április 10-ére esik
nagypéntek,
Magyarországon 2017
óta
munkaszüneti nap. Ilyenkor a keresztény világ
Krisztus szenvedéseire és keresztre feszítésére,
kereszthalálára
emlékezik.
A
népi
hagyomány a megtisztulás és megújulás napjának
is tekinti nagypénteket. Az egész Kárpátmedencében szokásban volt a hajnali mosakodás,
ami a bűntől való megtisztulást jelképezte, de a
hiedelem szerint segített megszabadulni a
betegségektől is.

Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, csak
más és más napokon ünneplik a különböző
országokban. Magyarországra az ünnep ötletét
Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta
Amerikából és a legelső anyák napi ünnepséget
1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották.
A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
vezetői karolták fel és megtették az
előkészületeket az anyák napja országos
bevezetésére. 1928-ban már miniszteri rendelet
sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az
anyák napját.

HÚSVÉT
ÁPRILIS 12-13.

PÜNKÖSD
MÁJUS 31.

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb
és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus
feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz
eljövetelének köszöntése is, gondoljunk csak a
rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó
növényekre, amelyek a természet újjászületését,
feléledését jelzik. Számtalan zsidó, germán és
katolikus
hagyomány,
népszokás,
rituálé
kapcsolódik hozzá évezredek óta. Ma egyházi és
családi ünnep, amelyből nem hiányoznak a
húsvéti szimbólumok. 2020-ban február 26-án
kezdődik a nagyböjt, így húsvét 2020. április 1213-án lesz.

Pünkösdkor, a húsvét utáni ötvenedik napon a
keresztények a Szentlélek eljövetelére, más
szóval kiáradására emlékeznek, és ezt tekintik az
egyház születésnapjának is. Magyarországon
csakúgy, mint Európa számos országában a
pünkösd ünneplésében keverednek a keresztény,
illetve az ősi pogány, ókori (római) elemek. A
népszokásokban elsősorban a termékenység, a
nász ünnepe, és ezek szimbolikus megjelenítése
dominál.

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.
A munka ünnepe hivatalosan egy nemzetközi,
tehát a világ más országaiban is megtartott, a
munkásmozgalmak által kiharcolt, minden évben
május 1-jére eső ünnepség, ami állami
munkaszüneti szabadnap. Ez a nap a szerelem
ünnepe is egyúttal, hiszen a legények ekkor
állítanak májusfát azoknak a leányoknak, akinek
udvarolnak.
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KORONAVÍRUS#MARADJ SZÉPEN OTTHON#SEGÍTSÜNK AZ IDŐSEKNEK#VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS MIATT ELRENDELT FONTOSABB
INTÉZKEDÉSEKRŐL
Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
A koronavírus okozta megbetegedések miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Kormány
döntéseinek és tanácsainak figyelembevételével, Tokodaltáró Község Önkormányzatának
képviseletében a következő intézkedéseket vezettük be:
1. BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE
Az Óvoda és a Mini Bölcsőde 2020. március 18-ától, szerdától zárva tart, ettől az időponttól az
intézmény kizárólag ügyeletet biztosít. Az ügyeletet csak azok vegyék igénybe, akik más
megoldást nem találnak gyermekük felügyeletére. Tudjuk, hogy az otthoni felügyelet
megszervezése sok szülőnek okoz nehézséget, de most mindannyiunk érdeke, hogy a gyermekek
ne legyenek közösségben.
Önkormányzatunk az étkezést biztosítja. A Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján az ebédet
10.00 órától - 13.00 óráig lehet elvinni a Tárna utcai étteremből. A Szolgáltató külön dobozokban,
lefóliázva adja át az élelmet. Az étkezés az Óvodában lemondható.
2. GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Magyarország Kormányának döntése alapján az Iskola 2020. március 16. napjától zárva tart.
Ettől a naptól digitális oktatás keretében történik a gyerekek tanítása. Az ezzel kapcsolatos
információról az Iskola igazgatója, az osztályfőnökök és a pedagógusok tájékoztatták, tájékoztatják
a szülőket, gyerekeket.
Önkormányzatunk az étkezést a diákok részére is biztosítja. A Szolgáltatóval történt egyeztetés
alapján - a hétvégi tájékoztatást megerősítve - az ebédet 10.00 órától - 13.00 óráig lehet elvinni
a Tárna utcai étteremből. Az étkezés az Iskola titkárságán lemondható.
3. GONDOZÁSI KÖZPONT
Az idős emberek védelme érdekében az idősek nappali ellátása 2020. március 16. napjától
határozatlan ideig szünetel az épületben. Az Alapellátó Szolgálat a szociális étkeztetést és a házi
segítségnyújtást továbbra is biztosítja!
Az Alapellátó Szolgálat arra kéri ügyfeleit, hogy ügyeiket az alábbi e-mailen és telefonos
elérhetőségen intézzék: e-mail: szoc.alap@dorog.hu Központi telefonszám: 06-33/503-465,
06-30/954-9263
4. BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március 16. napjától
határozatlan ideig a Bányász Kultúrotthon, a könyvtár is zárva tart.
Ügyeleti telefonszám: +36-30/792-0017
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5. TORNATEREM
A tornaterem 2020. március 16-ától határozatlan időre szintén zárva tart, a bérlőket a
Polgármesteri Hivatal külön értesíti.
6. FOGORVOS
Központi döntés értelmében dr. Félix Klára nem láthatja el fogorvosi munkáját, mert
veszélyeztetett korban van. A helyettesítési feladatokat a tokodi fogorvos látja el, de kizárólag
sürgős esetekben keressék fel, mert csak azt láthat el. A fogorvosoknál jelenleg az alapellátás
szünetel.
Rendel: Dr. Végh Róbert fogorvos
Cím: 2531 Tokod, Deák F. u. 6. Telefon: 06-33/555-330 IDŐPONT EGYEZTETÉS SZÜKSÉGES!
Rendelési idő:
Kedd, csütörtök: 14:00-16:00 óráig
Szerda: 08:00-10:00 óráig
7. POLGÁRMESTERI HIVATAL
Kérjük az ügyfeleket, hogy a Polgármesteri Hivatalban intézendő ügyeiket interneten vagy
telefonon intézzék az elkövetkező időszakban. Amennyiben a személyes ügyintézés
elkerülhetetlen, akkor előre egyeztetett időpontban keressék munkatársainkat.
Elérhetőségek:
- Adóügy: ado@tokodaltaro.hu, 505-635/18-as mellék
- Szociális, hatósági ügyek: szoc@tokodaltaro.hu, 505-635/20-as mellék
- Anyakönyv, lakcímbejelentés, kereskedelmi ügyek: anyakonyv@tokodaltaro.hu,
505-635/15-ös mellék
- Hagyatéki ügyek: hagyatek@tokodaltaro.hu, 505-635/16-os mellék
- Pénzügy, pénztár: penzugy@tokodaltaro.hu,
penztar@tokodaltaro.hu, igazgatas@tokodaltaro.hu, 505-635/17-es mellék
- Műszak, építésügy: muszak@tokodaltaro.hu, 505-635/19-es mellék
- Titkárság: tokodaltaro@tokodaltaro.hu, 505-635/10-es mellék
- Jegyző: jegyzo@tokodaltaro.hu, 505-635/12-es mellék
- Polgármester: polgarmester@tokodaltaro.hu, 505-635/11-es mellék
Fenti intézkedésekre a járvány megelőzése, lassítása és embertársaink egészségének megóvása
miatt van szükség, ezért kérem a lakók megértését, türelmét.
Újabb döntések, intézkedések bevezetése esetén azonnal értesítjük a lakosságot.
Kérjük vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Petrik József polgármester

Tóth Gábor jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
A JÁTSZÓTEREK LEZÁRÁSÁRÓL
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
a település játszótereit lezártuk,
a játékokat határozatlan ideig nem szabad használni!
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KORONAVÍRUS#MARADJ SZÉPEN OTTHON#SEGÍTSÜNK AZ IDŐSEKNEK#VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
AZ IDŐSEK VÉDELME
A koronavírus elleni küzdelemben újabb intézkedéseket vezetett be a Kormány az állampolgárok
egészségének védelme érdekében. A 46/2020.(III.16.) Korm. rendelet intézkedéseit 2020. március
17. napjától alkalmazni kell:
A Kormány mellett Önkormányzatunk is kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy
lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.
Ha a 70. életévét betöltött személy a lakóhelyét nem hagyja el, és erről az önkormányzatot
tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás megszervezése a települési önkormányzat
polgármesterének feladata.
Azok a 70. év feletti lakosok, aki más módon (például családon belüli segítség) nem tudják
megoldani a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását vagy egyéb segítségre szorulnak kérjük
jelezzék:
- a Gondozási Központban +36-30-833-4772 telefonszámon vagy
- a Polgármesteri Hivatalban az 06(33)505-635, a +36-30903-4775, +36-30-207-5714
telefonszámon.
Vigyázzanak magukra! Kérjük maradjanak otthon és vegyék igénybe a hozzátartozók vagy az
Önkormányzat munkatársainak segítségét.
Tokodaltáró, 2020. március 17.
Tisztelettel:
Petrik József
polgármester
AJÁNLÁSOK AZ IDŐS EMBEREK RÉSZÉRE
Mivel a tapasztalatok szerint a vírus leginkább az idősebb korosztályra veszélyes, ezért arra kérjük
Önt, hogy saját biztonsága, egészségének megóvása érdekében TARTSA BE A KÖVETKEZŐ
AJÁNLÁSAINKAT:
Kérem Önt, hogy a fertőzés elterjedésének megelőzése érdekében, lehetőség szerint tartózkodjon
otthonában.
Ha Ön hozzátartozó segítségét nem tudja igénybe venni, (bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása
stb.) hívják az alábbi telefonszámokat:
- a Gondozási Központ: +36-30-833-4772 vagy
- a Polgármesteri Hivatal: 06(33) 505-635, +36-30-903-4775, +36-30-207-5714
Önkormányzati, hivatali ügyeket elektronikus úton vagy telefonon intézzék. Ebben az esetben a
tokodaltaro@tokodaltaro.hu email címen vagy a 06(33)505-635 telefonszámon kérheti
munkatársaim segítségét.
Ha Ön betegséget észlel magán, NE MENJEN ORVOSHOZ! Hívja háziorvosát: 06(33)466-436
XXVI. évfolyam 1. szám
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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 a Képviselő-testület 2020. január 27-ei és
a február 26-ai ülésén elfogadott rendeletekről:
- az 1/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről;
- a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet a házasságkötés szolgáltatási díjairól és az
anyakönyvvezető díjazásáról.
Fenti rendeleteket 2020. január 28-án és február 28-án kihirdettem. Az egységes szerkezetbe szedett
jogszabályok megtalálhatók a www.tokodaltaro.hu oldalon, az Önkormányzat/Rendeletek
menüpont alatt.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2020. évi üléseit a munkarendben
meghatározott időpontban tartja.
Az ülések nyilvánosak, minden érintett,
illetve érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális
témákról a meghívóból tájékozódhatnak,
Tervezett időpont
2020. április 29. (szerda)
2020. május 27. (szerda)
Közmeghallgatás
2020. június 24. (szerda)
2020. szeptember 30. (szerda)
2020. október 28. (szerda)
2020. november 25. (szerda)
2020. december 9. (szerda)

mely a honlapon
közzétételre kerül.

(www.tokodaltaro.hu)

Az idei év előttünk álló időszakában a
következő
időpontokban
ülésezik
a
Képviselő-testület:

Az ülés kezdési
ideje
17:00

Polgármesteri Hivatal rendezvényterme

17:00

Bányász Kultúrotthon rendezvényterme

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme

Helyszín

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.
Kérjük
a
rendelet
betartását! Kérjük a lakosságtól, hogy ne
hagyják a levágott füvet, ágakat az ingatlanok
előtti közterületen!

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 (06-33/505-635), jelezzék a
Polgármesteri Hivatal felé.
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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.

A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a
szelektív hulladékokat 2020. évben az alábbi
napokon:
április 8. (szerda),
április 22. (szerda),
május 13. (szerda),
május 27. (szerda),
június 10. (szerda),
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).

KOMPOSZTÁLHATÓ HULLADÉK
GYŰJTÉSE
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:
április 20. (hétfő),
május 19. (kedd),
június 16. (kedd),
július 21 (kedd),
augusztus 18. (kedd),
szeptember 15. (kedd),
október 20. (kedd),
november 17. (kedd).

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE
Avar és kerti hulladék égetését

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
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

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.
FELHÍVÁS HÁZSZÁMOK
KIHELYEZÉSÉRE
A 70 év feletti lakosok részére elkészített - a
koronavírussal kapcsolatos - tájékoztató
levelet a házszámok és a postaládák hiánya
miatt nem minden esetben tudtuk
kézbesíteni.
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Településünkön
problémát
jelent
az
ingatlanok beazonosítása a házszámok hiánya
vagy nem megfelelő, esetleg nem látható
feltüntetése miatt.
A házszámok kihelyezése a lakosság számára
is rendkívül fontos lehet.
A tűzoltó még megláthatja a tüzet és a
füstöt, de a rendőrség és a mentők
munkáját nagy mértékben segítené. A
házszám kihelyezése életet menthet!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
ingatlanokat közterületről jól látható, a
címnyilvántartással
megegyező
házszámtáblával kell megjelölni, az egyes
ingatlanokon a házszámok jól látható helyre
(ház, kerítés, stb.) történő kihelyezése az
ingatlanok tulajdonosainak, használóinak
feladata és elsősorban érdeke.
Mindezek alapján felkérjük a lakosságot,
hogy a hiányzó házszámok pótlásáról mielőbb
gondoskodni szíveskedjenek!
Tóth Gábor
jegyző

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!
Az
előkészítő
munkákat
követően
megkezdődött az Óvoda új játszótéri
eszközeinek kihelyezése. Önkormányzatunk a
Magyar Falu Program keretében nyert
támogatásból négy új játékot vásárolt.
Bízom benne, hogy a veszélyhelyzet
elmúlásával a gyerekek örömmel veszik
birtokba a kalózhajót, a hintákat, köztük egy
fészekhintát, valamint a kötélpiramist.
Az Önkormányzat nevében köszönetet
szeretnék mondani Vecsernyés József helyi
lakosnak, aki megszervezte a betonmedence
bontását, és azoknak a szülőknek, segítőknek,
akik részt vettek a márcus 7-ei munkában.
Köszönöm továbbá a Farkas Transz Kft.
vezetőjének, Farkas Lajosnak, hogy a

betontörmeléket
térítésmentesen
elszállította (3 konténer), valamit Resszer
Kristófnak,
a
Resszer
Építő
Kft.
ügyvezetőjének, hogy a bontáshoz, a
földmunkák
elvégzéséhez
szintén
térítésmentesen nyújtott segítséget.
Tisztelettel: Petrik József polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A 2020. FEBRUÁR 26-AI TESTÜLETI ÜLÉS FONTOSABB
DÖNTÉSEIRŐL
1. Egyebek napirendi ponton belül egyeztetett a
Képviselő-testület az Illyés Gyula utca és az Iskola
utca szilárd burkolattal történő ellátásának
megvalósításáról. A 2020. évi költségvetésben
szerepel előirányzat a két utca pormentesítésére.
Az aszfaltozás mellett felmerült az útfelület
térkővel történő borítása is. A Képviselő-testület
a 2020. márciusi ülésén határozza meg azt a

műszaki tartalmat, melyre árajánlatot kér be
vállalkozóktól.
2. A Képviselő-testület elfogadta a civil
szervezetek
2019.
évi
támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolót, valamint
döntött a 2020. évben nyújtandó támogatásokról
a következők szerint:
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- Az Óvoda Alapítványa (Ép Testben Ép Lélek
Alapítvány):
150.000
Ft
- Az Iskola Alapítványa (Gárdonyis
Gyermekekért Alapítvány): 150.000 Ft
- Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub
(Labdarúgó és Judo Szakosztály): 1.000.000
Ft
- Tokodaltárói Polgárőr Egyesület: 300.000 Ft
- Tokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
100.000 Ft
3. A Tokodaltárói Bányász Kórus 80.000 Ft
támogatásban részesült. Az összeget Pazgyera
Nikolett és Sebők István képviselők együtt
ajánlották fel a tiszteletdíjukból. Pazgyera
Nikolett és Sebők István képviselők az idei évben
is lemondanak tiszteletdíjukról. A fel nem vett
tiszteletdíj összegét az általuk meghatározott cél
megvalósítására fordítja a Képviselő-testület.
4. A Képviselő-testület elfogadta a Bányász
Kultúrotthon 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót és a 2020. évi Szolgáltatási Tervét.
5. A Képviselő-testület döntött az Óvoda nyári
zárva tartási rendjéről és a Polgármesteri Hivatal
igazgatási szünetéről is. Az Óvoda 2020. július 27től 2020. augusztus 14-éig tart zárva a nyári
karbantartási feladatok elvégzése miatt. A
Polgármesteri Hivatal július 27-31., augusztus 1719., valamint december 22-31. között tart zárva,
az ügyeleti rendszer fenntartása mellett.

6.
Önkormányzatunk
Dorog
Város
Önkormányzatával köt feladat-ellátási szerződést
a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
feladat ellátására. Személyi változás nem
történik. A tokodaltárói lakosok a megszokott
helyen továbbra is Mauterer Mihályné, Erzsike
segítő szakmai munkájára számíthatnak.
7. Önkormányzatunknak a miksici hulladéklerakó
rekultivációja miatt a monitoring és gázkutak
ellenőrzését kell elvégeznie. A Képviselő-testület
idén is a HYDROSYS Víz-és Környezetvédelmi Kft.t bízta meg a feladat elvégzésével, bruttó
2.113.280
Ft
összegért.
A
feladatra
Önkormányzatunk szerződik, de a költségekhez
hozzájárulnak azok a települési önkormányzatok
is, akik a lerakó felszámolása előtt hulladékot
szállítottak a területre. Önkormányzatunk éves
költsége a fenti vállalkozási díjból ~ 250.000 Ft.
8. Pazgyera Nikolett képviselő az éves
tiszteletdíja terhére 80.000 Ft-ot ajánlott fel a
településen
megvalósuló
faültetési
kezdeményezéshez, valamint további 70.000 Ft
összeget az Önkormányzat által, a „Teniszre”
tervezett Családi Nap megszervezéséhez.
Tokodaltáró, 2020. február 28.
Petrik József
polgármester

BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON ÉS KÖNYVTÁR
TISZTELT LÁTOGATÓK ÉS OLVASÓK!

FONTOS TUDNIVALÓK:

Járványügyi döntés következtében március
16-tól átmeneti ideig a Bányász Kultúrotthon
látogatókat és olvasókat sem csoportosan,
sem egyénileg nem fogad!
Tokodaltáró Község Önkormányzata és az
intézmény által több szervezett program
elhalasztásra kerülnek.
Terveink között szerepeltek Költészet napja
(iskolával közösen), Föld napja, április családi
nap, júniusi falunap. Nagyon várjuk az
Erzsébet napközis tábor pályázati kiírását,
mely ebben a helyzetben kétséges. Reméljük,
hamarosan túl leszünk ezen az állapoton,
melyhez minden ember felelős gondolkodása
és tettei is szükségesek!

A kölcsönzés és mindenfajta szolgáltatás
szünetel. A könyvtári könyvek hosszabbítását
automatikusan végezzük. A késedelmi
díjaktól eltekintünk.
Elsősorban csak tájékoztatást tudunk adni a
+36 307920017-es telefonszámon.
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VÉRADÁS
2019. december 9-én a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 19 fő
jelent meg. Nagyon köszönünk, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!
LEGKÖZELEBB
2020. ÁPRILIS 6-ÁN (HÉTFŐN) 14:30-18:00 ÓRÁIG LESZ VÉRADÁS A TOKODALTÁRÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
Az alábbiakra figyeljen, ha véradásra jelentkezik:
Vért adhat minden 18-65 év közötti lakos, aki
egészségesnek érzi magát. A nők évente négy, a férfiak öt
alkalommal adhatnak vért.
Két véradás között legalább 56 napnak kell eltelnie. Fontos
a véradás előtti étkezés és bőséges folyadékfogyasztás! A
véradásra minden alkalommal feltétlenül hozza magával
személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját, valamint
TAJ-kártyáját! A véradás életmentés. A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu

A biztonságos vérellátás érdekében megkérünk minden egészséges véradót, vagy leendő véradót,
aki nem járt egy hónapon belül külföldön, jöjjön és adjon vért!
Magyar Vöröskereszt
BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
Az óvoda farsangi bálját 2020. 02. 14-én
délután a Bányász Kultúrotthonban tartottuk.
Ezúton megköszönjük a Szülői Szervezetnek,
és a szülőknek a segítséget, támogatást,
valamint
az
alábbi
vállalatoknak,
vállalkozóknak az anyagi támogatást:
Rosenberg Hungária Kft, REIFEN-BAU Kft.,
Jurkovics Kft, DOR-JO-KER Kft, Eszköz Partner
Kft, Botos és Társa Kft, Berta Trafik Bt, Miami
Sun Csokiszolárium (Dorog), Csákvári
Ferencné gyerek és cipőbolt, Pánczél Attiláné
lottózó, Jánó Sándor vegyesbolt, Kovács
Tímea zöldséges, Furlán Fruzsina egyéni
vállalkozó, Kósa Zsolt egyéni vállalkozó,
Szentgyörgyi Sándorné egyéni vállalkozó,
Flórián Gyuláné egyéni vállalkozó.
Külön köszönet Nagy Dénesnek a hangulatos
zenéért.

A koronavírus miatt kialakult helyzetre való
tekintettel
tavaszi
programjaink
és
eseményeink elmaradnak. Bizonytalan időre
az óvoda és a bölcsőde is 2020. március 18tól bezár, kizárólag ügyeletet tartunk.
Az óvoda facebook oldalán folyamatosan
értesítjük a szülőket az esetleges
változásokról, a beiratkozás menetéről.
Szeptembertől remélhetőleg újult erővel,
sok színes programmal kedveskedünk
óvodásainknak.
Az óvoda, bölcsőde nyári takarítási,
karbantartási szünete 2020. július 27-től
2020. augusztus 14-ig tart. Ez idő alatt az
intézmény zárva lesz.
Tokodaltáró, 2020. március 10.
Horváth Ágota
intézményvezető-helyettes
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VISSZAEMLÉKEZÉS
(Szendi Jánosné kórustag levelét kérésére teljes terjedelmében,
változatlan formában közöljük)
Fiatalságomat itt éltem le Tokodaltárón, szeretem
ezt a települést. Az utóbbi időben keveset járok kint
a község központba, lelki- és egészség
szempontjából. Örömmel találkozom ismerősökkel
és elbeszélgetünk. Szóvá tették, hogy régebben
írtam a helyi újságban a Bányász Kórus és a
Nyugdíjas Klub életéről, szerették olvasni a
cikkeimet. Úgy gondoltam, ha ezzel örömet szerzek
megpróbálom
gondolataimat
összeszedni
visszaemlékezés formájában.
Először a Bányász Kórus 90 éves Jubileumi
ünnepségéről. Meghívott vendégeink és a dal-szertő
közönség nagy számban jelentek meg. Az
összegyűltek tiszteletére a Kórus szívből jövő
hangversenyt énekelt.
Visszagondolva az alapító tagokra, hisz 90 éve
gyújtották meg a dalszeretők fáklyáját, melyen a kis
csapat tovább őrzi a lángot. Művelődési Ház kórus
szobája vízhangként adja vissza a 90 év megalakulás
hangját és viszi tovább Tokodaltáró hírnevét.
Megyénkben a legrégebbi Bányász Kórus, mely a
bányászok emlékét őrzik. Az ünnepség színvonalát
kiemelte a Kórus hátterében az a szép zászló melyet
Soósné Klárika készített a Kórus tiszteletére.
Köszönjük szépen!
A
legkiemelkedőbb
ajándék,
amelyet
az
Önkormányzat Képviselő-testülete és Petrik József
polgármester adott át. Az emléktárgy dobozban
személyre szóló volt, sok sikert kívánva nyújtotta át
a kórustagoknak. Belsejében a Tokodaltáró
dombormű címere. Nekem a névre szóló ajándék
nagy örömet szerzett, úgy éreztem, mint egy
kitüntetést. Húsz 65 éves kórustagsággal
rendelkezem, míg élek őrzöm relikviaként. Még
nem ért véget a meglepetés, Petrik József
polgármester és Tóth Gábor az Önkormányzat
Jegyzője, csodaszép tortát ajándékozott a Kórusnak
90 éves jubileumi embléma ékesítette! Köszönjük.
Az ünnepség megvendégeléssel és baráti
beszélgetéssel zárult.
A ma is jól működő Nyugdíjas Klub, melynek
vezetője Debreceniné Ilonka, nagy szeretettel
képviseli a tagokat, igyekszik megszépíteni a
napjaikat. Mindent megtesz, hogy jól érezzék
magukat, kávézgatnak, beszélgetnek, kártyáznak,
társasoznak ki mit szeret. Figyelemmel kísérik
egymás névnapját és köszöntik egymást.
Otthonosan érzik magukat a tagok. Akinek kedve
van jöjjenek és érezzék magukat jól a közösségben.
Magamról is írjak: 1934-ben születtem az
Annavölgyi bányatelepen a Gete hegy túloldalán
terül el. 20 évesen kerültem Tokodaltáróra, akkor

léptem át a Művelődési Ház küszöbét. A Bányász
Kórus 25 éves Jubileumát ünnepelte csodaszép
hangverseny volt, szívből énekeltek. Meghívott
vendég voltam, férjem már 5 éve a Kórus tagja volt,
akkor még udvarolt. Egy felejthetetlen emlék
fűződik ehhez a naphoz, a Dorogi Bányász
Szakszervezet egy serleget ajándékozott a Kórusnak
és az akkori karnagynak Szalay Jenő bácsinak sok
sikert kívánva mindenkinek. Jenő bácsi javaslatára a
serleget színültig töltötték pezsgővel a meghívott
vendégek és a Kórus tagjai egy-egy kortyot ittak
belőle. Igaz többször kellett tölteni, hisz akkor még
50 fős volt a létszám. Párommal megesküdtünk és
vele együtt folytattam a kórus munkáját már 65
éve. Két lányom kijárták a 8 osztályt és ők is velünk
együtt szépen énekeltek. Kórustagságom belső és
külső munkásságom mellett igyekeztem hasznos tag
lenni. 70 éves Jubileum tiszteletére önálló kiállítást
rendeztem.
Férjem
55
éves
újságcikk
gyűjteményéből. A Kórus sikeres szerepléseiről,
életéről, sok éves relikviákból, fényképekből. A
kiállítást 200-an látogatták Emlékkönyvbe írásukkal
megdicsérték, dokumentálták.
2002-ben megválasztott Képviselő-testületnek
kérvényt nyújtottam be. Térségünkben több helyen
van Bányász emlékmű. Nálunk is megszűnt a bánya,
de voltak hősi halottaink és még élő bányászok.
Emlékükre legyen nekünk is emlékművünk, az
utókor figyeljen rá és ne feledje, hogy a föld alatt itt
bánya volt. Szüleik, nagyszüleik itt keresték meg a
mindennapi kenyérre valót a családnak. A
Képviselő-testület elbírálta az ötletet és elfogadta,
megvalósításra került örömömre. 2000-ben az
árvízkárosultak megsegítésére a kórustagság
felhívására indítványoztam, hogy jótékonysági
koncertet adjunk. Szép számmal jelentkeztek a
segítők. A bejövő adományt és a Kórus
összegyűjtött ajándékait 3 kórustag az akkori
polgármesterrel Varga Jánossal vittük el Tószegre.
Az
ottani
polgármester
javaslatára
egy
özvegyasszonynak adtuk át a csomagot és nagyon
megköszönte.
A 75 éves Jubileumi ünnepség keretén belül az
akkori Kultúrvezető segítségével fényképes kiállítást
rendeztünk.
Megnyitón
a
terem
tele
voltérdeklődőkkel
„Téma
a
megalakulástól
napjainkig” 80 éves Jubileumi ünnepség minél szebb
és megható legyen. Úgy gondoltam, hogy zászlót
készítek és azok a szponzorok, akik segítették a
Kórust, névre szóló szalagot kötnek a zászlórúdra és
így köszönjük meg a segítségüket. Megtörtént.
Zászlónkat Gyöngyös Atya felszentelte és végül a
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Kórusnak ajándékoztam. 80 év működés!
Megérdemelte. A Kórus életében a legszebb
ünnepség volt, részemről nagyon sok visszajelzést
kaptam. Nagyban hozzásegített a sikerhez az akkori
kultúrvezető Szomjúné Deli Ilona és férje. A
szalagok megírásánál Szilvike segített. Régi vágyam
megvalósult. A 80 éves Kórus megalakulása
emlékére egy kis könyvet megjelentetni a
Tokodaltárói Bányász Kórus története dióhéjban.
Helmajer Kitti szerkesztő és Szomjúné Deli Ilona
kultúrvezető segített, a megjelenéséhez Petrik
József polgármester úr. Az ünnepségen köszönetét
fejezte ki és a könyvet az olvasóknak ajánlotta.
Munkámról: közel 30 évig Dorogon a Május 1
ruhagyár dolgozója voltam, mint varrodai dolgozó.
Igyekeztem munkám becsületesen elvégezni,
munkám során többrétű társadalmi munkát
végeztem. Szakszervezeti Bizottság elnöke, majd
Munkavédelmi elnöknek is megválasztottak. A
Budapesti Bizalmi Tanács tagja. Az üzemben véradó

felelős is voltam, 17-szer adtam vért embertársaim
megsegítésére. Büszke vagyok arra, hogy egyszer
segíteni tudtam egy csecsemőnek megmenteni az
életét. Sokrétű munkám jutalmául megkaptam a
Kiváló Dolgozó kitüntetést, melyet Budapesten
vehettem át a Könnyűipari Minisztériumban Szabó
Imre miniszterhelyettestől. Szakszervezeti munkám
elismeréséül a Ruhaipari Szakszervezet székházában
vehettem át az Arany Fokozat kitüntetést.
Mindhárom elismerés örömmel töltött el. 85 éves
születésnapomat és 65 éves kórustagságomat a
Kórus tagokkal és a meghívott vendégeimmel
ünnepeltem boldog voltam, hogy ezt a napot
megéltem velük együtt.
Kedves Kórus tagok az elkövetkező évekre sok
sikeres szereplést, jó egészséget, boldogságot
kívánok a családotok körében is.
Szendi Jánosné
Margit néni

HELYI TERMELŐI MÉHÉSZET BEMUTATKOZÁSA
Kis
családi
méhészetünket
jelenleg
őstermelői szinten üzemeltetjük, igen nagy
gondossággal, lelkesedéssel. A méhészkedés
iránti kíváncsiságunk három kaptárral
kezdődött.
(Érdekesség
képpen
egy
kaptárban akár 70 ezer méh is lehet.) Azután
ez a különleges világ magával ragadott
minket, és tovább fürkésztük a méhek titkos
és
csodálatos
világát.
Folyamatosan
fejlesztjük magunkat, tudásunkat elméletben,
és a technikai részét a gyakorlatban is.
Méhészetünket
Tokodaltáró
Község
településén működtetjük. A község területe a
Pilis és a Gerecse között található, KeletiGerecse kis tájába tartozik.

Innen ered cégünk szlogene is: „A Gerecse
kincse”. A kis táj legmagasabb hegye a NagyGete. Méheinket (jelenleg 22 kaptár) a Gete
lábánál helyeztük el. Településünkön
méheinknek kedvező számos külterület
található, mely szántó, rét és erdő.
Számottevő a parlagon hagyott szántó, ahol
szép számban nyílnak mezei virágok, bokrok,
cserjék,
melynek
nektárja
elérhető
méheinknek egészen ősz végéig.
Bemutatkozásunkkal fel szeretnénk hívni a
figyelmet a méhek védelmére! Ezek a
rendkívül intelligens és szorgos apró lények
tökéletes közösségben élnek. Rövid kis életük
alatt (nyáron 44-46 nap, télen akár 6 hónapig is élhetnek) akár 50-60 ezerszer repülnek ki
a
kaptárból.
Kétmillió
virágot
is
meglátogatva, 1 kg méz elkészítése végett.
Így méltán kapta a méz, „ a folyékony arany”
jelzőt, mely méheink ajándéka! Ezért nagyon
fontos, hogy óvjuk a méheket!
Köszönjük, hogy elolvasták
bemutatkozásunkat!
Ilovszki Krisztián méhész,
és Kaposvári Adrienn

XXVI. évfolyam 1. szám

12

ALTÁRÓI TÜKÖR

XXVI. évfolyam 1. szám

13

ALTÁRÓI TÜKÖR

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2019. november vége óta született kisbabák:

Varga Elizabet Olívia 2020.02.05.
Fehér Maja 2020.02.11.
Kovács Abigél 2020.03.13.
Bihari Hanna Léna 2020.03.13.

Zsíros Ilona 2019.11.28.
Ligeti Izabella 2019.11.30.
Daru Krisztofer 2019.12.11.
Vecsernyés Borbála 2019.12.16.
Vecsernyés Rebeka 2019.12.16.
Újvári Petra 2019.12.21.
Sziklai Ádám 2020.01.29.
Rózsahegyi Gábor 2020.01.31.
Pusztai Lora 2020.02.03.

Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

KÖSZÖNET
Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében a tavalyi évben nyújtott karácsonyi adományokért
és segítő közreműködésért külön is szeretnék
köszönetet mondani a következő vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, civil szervezetnek.
Rosenberg Hungária Kft.
AQUA Europa Kft.
SETAM Trade Kft.
Jurkovics Kft. Hús nagy- és kiskereskedelem
Berta Trafik Bt.
Eszköz Partner Kft.

Botos és Társa Kft.
Tia zöldséges
Kovács Tímea zöldséges
Kósa Zsolt e. v. (pékség és kertészet)
Aktívan Tokodaltáróért Csoport

Fülöp Jánosné és családja által felajánlott fenyőfa a Bányász Kultúrotthon udvarában került
felállításra. Köszönjük!
Petrik József polgármester

HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 159/2016. (XI.30.) önkormányzati
határozatában az Altárói Tükörben történő hirdetés megjelenésének díját az alábbi összegekben határozta
meg:
A4-es méret 10.000,A5-ös méret 5.000,A6-os méret 2.500,A hirdetés fekete-fehér, egyszeri megjelenést tartalmaz. Részletekről érdeklődni A Polgármesteri Hivatalban
lehet.

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