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2021. június

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Olvasó!

A nyár beköszöntével végre úgy érezhetjük, hogy fellélegezhetünk
és az élet ismét visszatérhet a régi kerékvágásba. Az elmúlt nehéz
időszak után úgy kell a változás, a remény és az öröm az életünkbe, mint a friss levegő és a
napsütés. A koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülésével a nyáron végre több
lehetőségünk van kikapcsolódni, nyitni – leginkább egymás felé.
Habár a veszélyhelyzet miatti korlátozások egyre enyhülnek, a járvány még mindig jelen van a
mindennapjainkban, rámutat a sebezhetőségünkre és folyamatos óvatosságot igényel
mindenkitől. Polgármesterként viszont az elmúlt évek tapasztalatai alapján kijelenthetem, hogy
együtt bármire képesek vagyunk, mert ha egy együttműködő és összetartó közösség élén néz
szembe az ember kihívásokkal, az megsokszorozza az erejét.
A központi gazdaságélénkítési döntésekhez Önkormányzatunknak az idei évben közel 50 millió
forinttal kellett hozzájárulnia, mely településünk költségvetésében jelentős összeg, de nagyon
bízunk abban az ígéretben, hogy 40 millió forintot kompenzálni fognak az állami költségvetésből.
Az önkormányzati munka a járvány nehezebb időszaka alatt sem állt meg. Pályázatokat
nyújtottunk be a Magyar Falu Programon belül több célterületre, illetve vázoltuk az előttünk álló
fontosabb a feladatokat. Bízunk benne, hogy a település fenntartási, karbantartási feladatai
mellett idén is több fejlesztés megvalósulhat.
Kívánok Tokodaltáró valamennyi lakójának nagyon jó pihenést, kikapcsolódást és feltöltődést a
nyári időszakban!

Petrik József
polgármester
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AKTÍVAN TOKODALTÁRÓÉRT KÖZÖSEN - ATAK
KÉT ÉVESEK LETTÜNK….
2019. március 22-én alakult meg az ATAK,
vagyis immár két éve. Sokan nem fogadtak
volna arra, hogy akár egyetlen évet is
megélünk.
A célunk az volt, hogy ne a passzivitás uralja a
településen élők közérzetét, hogy ne egy
közönyös tömeg legyünk. Azt gondoljuk, hogy
a célunk megvalósult, mert megszerveztük
önmagunkat és a terveink megvalósításához
valahogy mindig lett elég ember, elég
kitartás, elég támogatás.
A Teniszpályát ’’örökbefogadtuk’’, vagyis
füvet vágunk, összegyűjtjük a faleveleket.
Padokat festettünk és állítottunk helyre, a
gyerekeknek
homokozót
csináltunk,
felállítottunk
egy
ping-pong
asztalt,
kosárpalánkot, tollaslabda pályát, foci
kapukat, és kihelyeztünk egy becsületládát
játékokkal.
Minden
működik,
mert
a
játékok
visszakerülnek a helyükre a ládába, a szemét
a szemetesbe és úgy tűnik, van becsülete a
befektetett munkának. Lassan közösség
alakul, közös célokkal, közös érdekekkel,

felismerve,
hogy
együtt
messzebbre
juthatunk. Ma már látszik, hogy a faluban
végre elindult valami…. Nem pusztán az ATAK
végez társadalmi munkát a faluért, hanem
sokan mások is. Gondoljunk az óvodában és a
bölcsödében
végzett
munkákra,
a
faluközpontban lévő, újra és újra megújuló
kis virágoskertre, a buszmegállókban
kialakított mini könyvtárakra. Még mielőtt ez
a cikk megjelenne, szintén összefogással
megvalósul a főút melletti játszótér
újrafestése is.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a
munkáját, aki kicsit is hozzátesz ahhoz, hogy
élhetőbb, szebb faluban éljünk. Közösség
vagyunk, vagyis közös a jövőnk. Az időt pedig
egyféleképpen sikerülhet mindannyiunknak
felülmúlni:
,,Ha olyan fát ültetünk, amelynek az
árnyékában nem mi hűsölünk, amelynek a
gyümölcsét nem mi, hanem a gyerekeink,
unokáink élvezik.”
Erre a fára átvitt értelemben tekintsünk. Ez
lehet a legkisebb segítség is, amit valaki a
faluért tesz. Altáró is egy örökség, amit majd
átadunk, de most még mindannyiunknak
feladata van vele. Ha a faluval
kapcsolatban hosszú távú célokat
fogalmazunk meg, melyek mellett
szilárdan, elkötelezetten, minden
nap kitartunk, akkor ezektől a
céloktól motiváltan válik majd
elfogadhatóvá, ha valami csak egy
nap, hét, hónap, év, évtized,
évtizedek után történik meg,
teljesedik be.
Reméljük, hogy a változás, ami
elindult, folytatódni fog.
Ne feledjük:
A terebélyes fa hajszál-gyökérből
fejlődik,
a kilenc-emeletes torony
kupac földből emelődik, és
az ezer-mérföldes utazás is
egyetlen lépéssel kezdődik.

Pazgyera Nikolett
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2021. április - június

4. Ingatlanok bérleti szerződésének
meghosszabbítása

A tavaly ősszel – a koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet továbbra is fennáll
Magyarországon, ezért a képviselő-testületek
feladat- és hatáskörét 2021. június 15-éig a
polgármesterek gyakorolták. Ettől függetlenül
valamennyi, a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozó önkormányzati ügyet megvitattattam a
képviselőkkel, a bizottság tagjaival. Véleményüket
kikérve továbbra is a többségi akaratnak
megfelelően hoztam meg az önkormányzati
rendeleteket, határozatokat.

1. A vadgesztenyefák injektálása
A vadgesztenyefák védelme érdekében a
Képviselő-testület döntött az aknázómoly elleni
védelem megrendeléséről. A 31 darab
gesztenyefa injektálását 315.000 Ft-ért rendelte
meg az Önkormányzat.

2. „Tisztítsuk meg az Országot!” program
végrehajtása
Önkormányzatunk sikeresen pályázatott a
„Tisztítsuk meg az Országot! programra, melyek
keretében a település több pontján tudtuk
megszüntetni az illegális hulladéklerakó helyeket.
A gépi munkát és szállítást az INTELKONT Kft.
végezte 1.850.000 Ft+ÁFA összegért.
A
területek
védelme
érdekében
a
kamerarendszert is bővíti az Önkormányzat. Ezt a
munkát a COMP-L Kft. végzi 2.730.500 Ft+ÁFA
összegért. A kamerák mellett 4 helyszínen
sorompókat is helyez ki az Önkormányzat.

3. A Bányász Művelődési Ház
nyugati homlokzatának felújítása
A Képviselő-testület döntött a Bányász
Művelődési
Ház
nyugati
homlokzatának
felújításáról, melyet Vajda Gábor egyéni
vállalkozó végzett bruttó 1.750.000 Ft összegért.
Az Önkormányzat az épület homlokzatának és
nyílászáró cseréinek folytatását tervezi.

Az Önkormányzat további 1 évre bérleti
szerződést kötött Domján József és Domján
Józsefné bérlőkkel az Óvoda utca 8/1. szám alatti
ingatlan, valamint Benis Lászlóné bérlővel a
Nefelejcs utca 5/4. szám alatti ingatlan
tekintetében.

5. Helyi zajvédelem
Lakossági kérésre foglalkozott a Képviselőtestület a helyi zajvédelemmel. A kérelem arra
irányult, hogy a Képviselő-testület szabályozza a
hétvégén, illetve ünnepnapokon a hangosabb
zajjal járó tevékenységeket. A Képviselő-testület
ezt a kérést nem támogatta, helyi rendeletet nem
alkotott.
Kérünk mindenkit, hogy lehetőség szerint
ünnepnapokon, vasárnap ne végezzenek nagy
zajjal járó munkákat, illetve legyenek tekintettel,
figyelemmel szomszédaikra.

Egyeztetés a Dorogi Rendőrkapitánysággal
A Képviselő-testület 2021. június 21-én
egyeztetett a Dorogi Rendőrkapitányság új
vezetőjével, dr. Friedrich Gábor ezredessel a
Virágos
utcákban
kialakult
állapotokkal
(szabálytalan parkolás, út közepén történő
megállás, csendháborítás, hulladék illegális
elhelyezése, engedély nélküli autóbontás)
kapcsolatban. A Rendőrkapitány úr elmondta,
hogy több alkalommal érkezett bejelentés az
utcákból, mely során rendőri intézkedés történt.
Azt kérik, hogy szabálysértés észlelése esetén
azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot. A
járőrök a bejelentés alapján ki fognak menni a
helyszínre és intézkednek. Amennyiben a
cselekmény nem a rendőrség hatáskörébe
tartozik, abban az esetben az ügyet átteszik az
illetékes hatósághoz.
Az Önkormányzat a Nefelejcs utcába megállni
tilos táblákat, illetve kamerákat helyez ki. A
jegyző az illegális autóbontási és illegális hulladék
elhelyezési ügyeket megküldi a 2021. március 16.
napjával – a Kormányhivatal szervezetén belül létrehozott Hulladékgazdálkodási Főosztálynak.
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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 az elmúlt időszakban
elfogadott rendeletekről:
 Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2021.
(IV.13.)
önkormányzati rendelete a közterületen történő
szeszes ital fogyasztás szabályairól;
 Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2021.
(IV.13.)
önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló
20/2011.
(IX.9.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról;
 Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2021.
(V.28.)
önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2015. (III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
 Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2021.
(V.28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
 Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2021.
(V.28.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2020. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Fenti rendeleteket 2021. április 13-án, valamint
május 28-án kihirdettem.
Az egységes szerkezetbe szedett jogszabályok
megtalálhatók a www.tokodaltaro.hu oldalon, az
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.

A tilalom nem terjed ki:
az
érvényes
közterület-használati
megállapodással rendelkező és szeszes ital
kimérésére jogosult vendéglátó egységekre,
vendégeire nyitvatartási időben;
- az engedéllyel szervezett és közterülethasználati engedéllyel rendelkező alkalmi
rendezvények résztvevőire;
- minden év első és utolsó napjára;
- lakodalmas menetre.
A rendelet 2021. április 19-én lépett hatályba.
Kérjük a lakókat, a településre látogatókat, hogy a
rendelet előírásait tartsák be. A rendeletet
település
honlapján
az
Önkormányzat/Rendeletek
menüpontban
olvashatják el.

MAGYAR FALU PROGRAM PÁLYÁZAT
Önkormányzatunk a Magyar Falu Program
keretében idén a következő pályázatokat
nyújtotta be:
Falubusz beszerzése,
Közművelődési intézmények támogatása,
Zöldterületi kisgépek beszerzése,
Kisállatok ivartalanításának támogatása.

ÁPRILIS 19-TŐL TILOS A SZESZES ITAL
FOGYASZTÁSA A TELEPÜLÉS KÖZTERÜLETEIN
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete megalkotta a közterületen
történő szeszes ital fogyasztásának szabályairól
szóló 2/2021.(IV.13.) önkormányzati rendeletet,
mely értelmében tilos a szeszes ital fogyasztása a
település közterületein.
XXVII. évfolyam 2. szám
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„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT PROGRAM

Tisztítsuk meg az Országot! Tisztítsuk meg Tokodaltárót!
Eredményesen zárult a 2021.
május
8-ára
tervezett
szemétgyűjtési akció. Közel
40 önkéntes 5 helyszínen 50
köbméter hulladékot gyűjtött
össze szombaton. Megtisztult
a Vasút melletti terület, a
Váci
Mihály
utca
folytatásában lévő akácos, a
Gete alatti terület és az OVIT
telepre vezető út is. A munka
a civilek, az önkéntesek
segítségével zajlott, valamint
később gépi erővel is
folytattuk
a
területek
megtisztítását.
Köszönjük szépen az önkéntesek munkáját,
segítségét, illetve hogy a szervezésben és a
tényleges
munkában
a
Szemétirtók
(Esztergom és Dorog környéke) (BEBTE) is
segítségünkre voltak.

Tisztítsuk meg együtt Tokodaltárót és
őrizzük meg együtt a település tisztaságát!
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Az
1920.
június
4-ei
trianoni
békeszerződés az első világháborút lezáró ,a
háborúban vesztes Magyar Királyság és a
háborúban
győztes antant szövetség
hatalmai között létrejött békeszerződés,
amely többek között az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlása miatt meghatározta
Magyarország és Ausztria, Románia, valamint
az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb–
Horvát–Szlovén Királyság új határait.

Horvátországgal
együtt
62
ezer.
2
Csehszlovákia
61 661 km -rel,
Ausztria
2
3967 km -rel gyarapodott. Lengyelország
519 km2-t, Olaszország pedig Fiumével
18 km2-t kapott.
2010. június 4-én, a békediktátum 90.
évfordulóján, lépett hatályba a 2010. évi XLV.
törvény a Nemzeti Összetartozás melletti
tanúságtételről. A törvény június 4-ét, a
trianoni békeszerződés aláírásának napját,
nemzeti
emléknappá,
a Nemzeti
Összetartozás Napjává nyilvánította.
A nemzeti emléknap alkalmából a
megemlékezés koszorúit, 2021. június 4-én, a
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
kertjében található Trianoni emlékműnél
helyeztük el.

Az első világháborút lezáró békerendszer
alapján
az
akkori
Magyarország
népességének egyharmada, öt, a mai állapot
szerint nyolc államban találta magát,
valamint a népességgel együtt történelmi és
kulturális emlékhelyeinek nagy része is
ezekhez az országokhoz került.
Románia
102 724 négyzetkilométernyi
területet kapott, amely nagyobb terület, mint
a mai magyar állam területe, a Szerb–Horvát–
Szlovén
Királysághoz
20 913 km2 került,

A
trianoni
békediktátum
szomorú
következményeire emlékezve a Nemzeti
Összetartozás Napján, 2021. június 4-én
helyeztük el a megemlékezés koszorúit a
Trianon emlékműnél.
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ÁCSTESZÉR-TOKODALTÁRÓ TALÁLKOZÓ
Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
2021. június 5-én, szombaton került sor az
Ácsteszér-Tokodaltáró találkozóra, ahol megyénk
másik részéről érkeztek vendégek településünkre.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
„Megyénk körül megyünk körül!” programja
keretében először – 2020. szeptember 5-én Tokodaltáró látogatott el Ácsteszérre, Táncsics
Mihály szülőfalujába, ahol nagy szeretettel
fogadták delegációnkat. A járványhelyzet
enyhülése lehetőséget adott arra, hogy végre mi
is vendégül lássuk az ácsteszérieket itt,
Tokodaltárón.

Tokodaltáró jelenét és múltjának történetét az
általános iskola tanárnője, Horváthné Lécz Ibolya
mutatta be, majd a vendégek megtekinthették a
települést légifelvételről is.
A nyárias időjárás lehetővé tette, hogy sétát
tegyünk a településen, melynek során
megtekintettük a régi bányatáró bejáratát, a
Szent Borbála templomot, a „Teniszpályát” és a
Gárdonyi Géza Általános Iskolát.
A vendégek megnézhették Polacsek Gábor ásvány
és ősmaradvány kiállítását is az Orgona utcában.

A rendezvényt Molnár Renáta, a Gárdonyi Géza
Általános Iskola negyedik osztályos tanulójának
dalcsokra nyitotta meg, aki csodálatos hangjával
elkápráztatta a hallgatóságot. Ezt követően Vuts
Norbert Ácsteszér polgármestere, Steindl Balázs,
a megyei közgyűlés alelnöke és Petrik József
Tokodaltáró polgármestere köszöntötte a
vendégeket.

Visszatérve a Művelődési Házba a Flóra Szakkör
kézműves alkotásait, Sziklai Károly festményeit és
a bányász kiállítást mutattuk be a vendégeknek. A
bányász „múzeumban” Pazgyera Pál mesélt
érdekességeket a kiállított tárgyakról, a volt
brikettgyár működéséről.

A hivatalos megnyitót a Bányász Kórus előadása
és a Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde
óvodásainak műsora zárta.
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A találkozót kötetlen beszélgetés zárta, melyhez a
jó hangulatot a Face to Face zenekar biztosította.
Tokodaltáró Község Önkormányzata nevében
köszönöm a rendezvény lebonyolításban
közreműködők munkáját, segítségét, a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat támogatását.
Petrik József polgármester

PEDAGÓGUSNAP
Magyarországon 1952-től minden év június első vasárnapja a tanítók, tanárok, nevelők ünnepe.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2021. június 11-én, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében tartott ünnepség keretében köszöntötte a település pedagógusait.
Donászi Magda: Pedagógusnapra című versével Danyi Dorina, Danyi Dominik és Varga Norina, a
Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde középső csoportos óvodásai, kezdték az ünnepi műsort.
Molnár Renáta, a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 4. osztályos tanulója, előadásában a Legyetek
jók ha tudtok musical, az Élet szép című betétdalát hallhattuk, ezt követően Füle Lajos: Pedagógus című
versét szavalta el Lakó Dominika a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 7. osztályos tanulója. A
műsort követően Petrik József Tokodaltáró Község polgármestere köszöntötte a pedagógusokat és egyben
megköszönte egészéves munkájukat.
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TOKODALTÁRÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
Tavaszi események, programok:
A tavaszi időszakra tervezett programjaink egy része a Koronavírus miatti korlátozások
következtében elmaradtak, néhányat a gyermekek örömére végül sikerült megtartanunk.
- Húsvét alkalmából az óvoda dolgozói
házhoz vitték a gyermekeknek a nyuszi
ajándékát.
- Április 22-én, a Föld napja alkalmából
virágok és növények ültetésével színesítettük
az óvoda udvarát, varázsoltuk szebbé
környezetünket. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szülők segítségét, nagyon sok,
szép virágot kaptunk. Kertészkedés közben
felhívtuk a gyermekek figyelmét a környezet
tudatos
életmódra,
a
szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára.
- Április 26-27-én megtörtént a leendő
kiscsoportosok beíratása.
- Az Édesanyák köszöntése idén is
rendhagyó módon történt.
- Május 6-án az Ákombákom bábszínház
„Kiskondás” című előadását tekinthették meg
a gyermekek.
- Május 17-én a Gárdonyi Géza Általános
iskola leendő első osztályos tanítói látogatták
meg nagycsoportosainkat. A gyermekek
nagyon örültek a találkozásnak.
- Május 19-én került megrendezésre az évek
óta
hagyományos
programunk
az
Egészségnap, melyet reggel közös zenés
tornával kezdtünk, majd ezt követően
különböző
tevékenységek
sorozatával
folytatódott a délelőtt. (kóstolás, tapintásos–
szaglásos-ízleléses érzékelés,
gyümölcszöldségsaláta készítés, beszélgetések a
helyes-helytelen étkezési szokásokról, találós

kérdések, különböző játékok). Megköszönjük
a szülőknek a zöldségek, gyümölcsök
biztosítását!
- Május 22-én a bölcsőde udvarát
szépítettük
tereprendezéssel,
kerítés
festéssel. Ezúton szeretnénk megköszönni a
munkálatokban résztvevők segítségét.
- A Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház és
a Tokodaltáró Önkormányzata „A Madarak és
fák” napja alkalmából rajpályázatot hirdetett
az óvodások és iskolások részére, melyre
nagyon sok szép munkával neveztünk.
- Május 28-án délelőtt a nagycsoportosok
elbúcsúztak az óvodától. Évzáró ünnepélyük
délután az óvodában került megrendezésre.
Hangulatos műsoruk után az óvónők egy
mesedramatizálással ajándékozták meg a
ballagókat.
- Június 04-én Gyereknapot tartottunk az
óvoda udvarán, melyre meghívtuk a Fantázia
Pont együttest, akik fergeteges hangulattal
tették emlékezetessé a napunkat.
Ezt követően különböző helyszíneken,
különböző ügyességi feladatokon vehettek
részt
a
gyermekek
(csillámtetoválás,
célbadobás, buborék fújás… stb), zárásként
mindenki egy jégkrémet kapott.
- Június 08-án a Halacska, Méhecske és a
Maci csoportosok ellátogattak a lábatlani
mezítlábas parkba, megismerkedhettek az ott
élő madarakkal, a tó élővilágával, a
környezettudatos magatartás fontosságával.

A nyári nagytakarítási és karbantartási szünet 2021. június 28-tól július 16-ig tart.
Az óvoda és a bölcsőde dolgozói nevében szeretném megköszönni a Szülőknek az egész évi
együttműködést, támogatást. Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést kívánok!
Tokodaltáró, 2021. június 15.
Horváth Ágota intézményvezető
XXVII. évfolyam 2. szám
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A TOKODALTÁRÓI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA FELHÍVÁSA
Tisztelt Szülők!
Tisztelt Támogatók!
Kedves Diákok!

Szükség van azonban társadalmi munkára, hogy
minden tervezett munkát el tudjuk végezni, s a
jövő
tanévben
megújult,
rendezett
környezetben fogadhassuk tanulóinkat.

A
Tokodaltárói
Gárdonyis
Gyermekekért
Közhasznú Alapítvány pályázatot nyújtott be a
Magyar Falu Program keretében megvalósuló
„Civil Közösségi Tevékenységek Támogatása”
című alprogramra, s 2.000.000 Ft támogatás
nyert el. Pályázati célnak az iskolaudvar
fejlesztését jelöltük meg, így az elnyert összeget
kültéri sporteszközök telepítésére használhatjuk
fel.
Szeretnénk azonban a középső udvart teljesen
felújítani, a sporteszközök telepítése mellett
térkövezni, ezért további támogatókat kerestünk.
Jelenleg
támogatóink
között
tudhatjuk
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatát,
az
Esztergomi Tankerületi Központot, a Tokodaltárói
Gárdonyis Gyermekekért Közhasznú Alapítványt,
az ATAK csoportot, s a Gárdonyi Diásport
Egyesületet, akik pénzzel vagy társadalmi
munkával, támogatják projektünket.

Szeretném kérni mindazok segítségét, akik már a
jövő tanévtől rendezett, szép udvaron szeretnék
látni gyermekeinket!
Kérem, ha idejük engedi, segítsenek ebben a
munkában! Várhatóan június, július hónapok
valamely
hétvégéin
lenne
szükség
a
segítségükre.
A részletekről a későbbiekben még tájékoztatom
Önöket.
Előzetesen jelentkezni az iskolában lehet az
alábbi
elérhetőségek
valamelyikén,
vagy
személyesen:
- telefon: 06 33 505 540
- email: gardonyiiskola@tokodaltaro.hu
Mindenkit szívesen látunk, s előre is köszönjük
az aktív részvételt, a támogatást!

A jelenleg rendelkezésünkre álló pénzösszeg
elegendő az anyagköltségre, valamint a
munkálatok egy részének finanszírozására.

Tisztelettel: Székely Gabriella
intézményvezető, a kuratórium elnöke

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2021. március óta született kisbabák:
Uresch Dominik Marcell 2021.03.26.
Bori Hanna Kincső 04.09.
Kosztolányi Abigél 05.05.
Mile Gergely Gyula 05.27.
Braun Péter 06.02.
Putz Marcell 06.09.
Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Szabóné Kurucz Aranka védőnő
XXVII. évfolyam 2. szám
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TOKODALÁRÓI BÁNYÁSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
Könyvtári információk
Tájékoztatom Önöket, hogy könyvtárunk nyitvatartási ideje
2021. június 17-től az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 8-14
Kedd: 8-18
Szerda: 8-14
Csütörtök: 8-18
Péntek: 8-16
„Madarak és fák napja”
Nem várt aktivitás mutatkozott az Önkormányzat és a Művelődési Ház
által közösen meghirdetett rajzpályázat kapcsán. Mindösszesen 40
„kis” alkotó munkásságát láthattuk, illetve szavazhattak rájuk. Ezúton
is köszönjük minden résztvevőnek, hogy időt és energiát szántak
műveik elkészítésére. Köszönjük a szülők, pedagógusok munkáját,
mellyel segítették a gyermekek részvételét.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek, valamint köszönet az
Önkormányzatnak a díjak biztosításáért.
Nyári Napközi-Erzsébet tábor
Örömmel tájékoztatom a Lakosságot, hogy Tokodaltáró Község
Önkormányzata, valamint a Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház
sikeresen pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért
Alapítvány által kiírt Napközi-Erzsébet táborra.
A táborok két turnusban kerülnek megtartásra:
1. turnus: 2021. július 19. – 2021.július 23.
2. turnus: 2021. augusztus 9. – 2021. augusztus 13.
A sikeres pályázat eredményeképpen júliusban 33,
augusztusban pedig 36 gyermek táboroztatására van
lehetőségünk.
Táboraink
programtervét
meghatározott tematika – a pályázati kiírásnak
megfelelően – alapján állítottuk össze. Várjuk azon
lelkes önkéntesesek jelentkezését, akik egy-egy nap,
vagy akár pár óra erejéig szívesen segítenének a
gyermekek jó hangulatának megteremtésében (pl.
sportfoglalkozások,
kézműves
foglalkozások
alkalmával).
„Ötletbörze”
Tokodaltáró Község Önkormányzata és a Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház közös céljául tűzte ki, hogy
„életet vigyen” településünk kulturális, közösségi életébe. Szeretnénk, ha egy összetartó, aktív közösség
alakulna ki, ezért várjuk a lakosság ötleteit, elképzeléseit. Hogy pontosan mire gondolunk? Kíváncsiak
vagyunk arra, hogy a lakosság részéről milyen programokra, előadásokra lenne igény. Várjuk különböző
csoportok vagy akár egyének jelentkezését is (akik ezt követően maguk köré szerveznének kisebb
csoportot), akiknek a Művelődési Házban helyiséget tudnánk biztosítani. Egészen biztos, hogy nem tudunk
minden „kívánságnak” eleget tenni, de megtesszük, ami tőlünk telik.
"Menj az emberekhez, élj közöttük, tanulj tőlük, szeresd őket, szolgáld őket, tervezz velük, kezd azzal
amit tudnak, építs arra amijük van!"
(ismeretlen kínai bölcsesség)
XXVII. évfolyam 2. szám
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VÉRADÁS
2021. április 6-án a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 27 fő jelent
meg. Nagyon köszönünk, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!
LEGKÖZELEBB
2021. JÚLIUS 8-ÁN 15.00 - 18.00 KÖZÖTT LESZ VÉRADÁS
A TOKODALTÁRÓI BÁNYÁSZ MŰVELDŐSI HÁZBAN
(2532 TOKODALTÁRÓ, JÓZSEF ATTILA UTCA 14.)
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 TAJkártyáját!
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!

TISZTELT TOKODALTÁRÓI LAKOSOK!
Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete, a Bányász Kultúrotthon
(Tokodaltáró, József Attila utca 14. ) alagsorában kialakított
adománypontján, szeretettel várja azokat, akik számára segítséget
jelent az önkénteseink által átválogatott, gyermekekre és felnőttekre
való jó minőségű ruhanemű és más használati tárgy adomány.
Az adománypont minden keddi napon 15.00 és 17.00 óra közötti időben van nyitva.
Sürgős esetben a 06-20-321-47-10 illetve a 06-70-366-49-13 telefonszámon, előzetesen
egyeztetett időpontban is tudjuk fogadni a segítségre szorulókat.
Köszönettel fogadunk elsősorban szezonális gyermekruha, játék, illetve mások számára még jól
használható használati tárgy adományt. Jelenleg felnőtt méretű ruhaadományokat a
felhalmozódott nagy készlet miatt nem tudunk fogadni. Nagy tisztelettel kérjük az
adományozókat, hogy olyan ruhaneműket, játékokat, használati tárgyakat szíveskedjenek hozni,
amelyek tiszták és szakadás mentesek, valamint mások számára még jól használhatóak.
Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik szeretnének csatlakozni hozzánk tagnak, támogatónak,
illetve önkéntesnek.
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HIRDETÉSEK
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//KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK//
KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁS

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE

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 Tisztelt
Lakókat, hogy a levágott füvet, ágakat ne hagyják
az ingatlanok előtti közterületen!

Avar és kerti hulladék égetést

A magáningatlanon és a közterületen keletkezett
zöldhulladékot is szállítsák el az Orgona utca
végén található komposztálóba, vagy vegyék
igénybe a Vertikál Nonprofit Zrt. zöldhulladékgyűjtési szolgáltatását.

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.

Az idős személyek részére Önkormányzatunk
továbbra is segítséget nyújt a zöldhulladék
elszállításban. Ezt a kérésüket személyesen vagy
telefonon (06-33/505-635) is jelezhetik a
Polgármesteri Hivatal felé.

Aki a fent megjelölt időszakon kívül avar és kerti
hulladék égetését tapasztalja bejelentést tehet a
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Esztergomi
Kirendeletségén.

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓ

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE

Az Önkormányzat által üzemeltetett, Orgona utca
végén található zöldhulladék lerakóba kizárólag
tokodaltárói lakosok szállíthatnak zöldhulladékot.
A személyazonosságot és a tokodaltárói lakcímet
a zöldhulladék lerakásakor mindenképpen
igazolni szükséges.

A Vertikál Nonprofit Zrt. 2021-ben is elszállítja a
levágott füvet és egyéb lágy szárú növényeket, de
csak és kizárólag biológiailag lebomló zsákban az
alábbi napokon:
- július 19. (hétfő),
- augusztus 16. (hétfő),
- szeptember 20. (hétfő),
- október 18. (hétfő),
- november 15. (hétfő).

A lerakó minden héten szombaton
8.00 órától - 12.00 óráig tart nyitva.
A terület rendezése és a zöldhulladék
komposztálása érdekében az Önkormányzat
ágaprító
beszerzéséről
döntött,
továbbá
rövidtávú cél a terület teljes elkerítése.
Zöldhulladékot kizárólag fenti időpontban, az
Önkormányzat munkatársának jelenlétében lehet
a területen elhelyezni.

A szállítás minden alkalommal reggel 6 órakor
kezdődik a településen. 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
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SZELEKTÍV HULLADÉKBEGYŰJTÉS IDŐPONTJAI
A 2021-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 átlátszó
zsákban kihelyezhető. További információ:
www.kommunaljunk.hu

A Vertikál Nonprofit Zrt. 2021. évben is
elszállítja a szelektív hulladékokat az alábbi
napokon:
- június 23. (szerda),
- július 14. (szerda),
- július 28. (szerda),
- augusztus 11. (szerda),
- augusztus 25. (szerda),
- szeptember 8. (szerda),
- szeptember 22. (szerda),
- október 13. (szerda),
- október 27. (szerda),
- november 10. (szerda),
- november 24. (szerda),
- december 8. (szerda),
- december 22. (szerda).

LOMTALANÍTÁS ÉVENTE EGYSZER, HÁZHOZ MENŐ RENDSZERBEN
Tokodaltáró település lakosai az egész év
bármely
szakában
igényelhetik
a
lomtalanítást előre leegyeztetett időpont
alapján. Lomtalanításra időpontot csak
szabad
helyek
függvényében
tudunk
biztosítani! Időpont egyeztetés:

biztosítani adott szállítási napon. Kérjük, hogy
a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól
megközelíthető közterületre helyezzék ki úgy,
hogy az a forgalmat ne akadályozza, illetve ne
okozzon balesetet!

ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi
és állati hulladék, építési és bontási törmelék,
egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
- elektromos, elektronikai készülékek (pl: TVkészülék, hűtőgép, mosógép, monitor,
fűnyíró)
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs
- heti hulladékszállítás körébe tartozó
háztartási, valamint gazdálkodói- vállalkozói
tevékenységből
származó
háztartási
hulladékhoz hasonló hulladék

vagy személyesen a 2510 Dorog, Bécsi út 7981. szám alatt hétfő: 13:00-16:00 és szerdai
napokon 08:00-12:00 és 13:00-16:00 között.
Fontos információ
Az
elszállítás
feltétele,
hogy
a
közszolgáltatásba
bekapcsolt
ingatlanhasználólónak
NE
legyen
díjhátraléka.
Kitehető
lom
mennyisége/ingatlan:
3
m3
Lomok
kihelyezése: az előre leegyeztetett szállítási
napon reggel 8 óráig. Kollégáink az előre
leegyeztetett napon elszállítják a lomokat.
(szállítás:
08:00-18:00)
Lomtalanítást
Társaságunk csak korlátozott számban tud

Kitehető lomok:
- bútordarabok, székek, ágyak, ágybetétek,
matracok, szőnyegek, kerti bútorok és
konyhai limlomok stb.
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TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL, ELÉRHETŐSÉGEKRŐL
TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Pf.: 4.
Telefon: 06-33/505-635
E-mail: tokodaltaro@tokodaltaro.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Szerda: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Péntek: 8:00 - 12:00

Pénztár nyitva tartása:
Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig
Péntek: 8:00 - 12:00 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
SZABÓNÉ KURUCZ ARANKA VÉDŐNŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
E-mail: vedono@tokodaltaro.hu
Tel.: 06-30/220-2832
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel történik.
Védőnői Tanácsadások Időpontjai:
Csecsemő és- kisgyermek Tanácsadás: Csütörtök: 10:00-12:00 óráig
Várandós Tanácsadás: Csütörtök: 13:00-15:00 óráig
Először jelentkező várandós felvétele / kiskönyv kiállítása / előzetes időpont egyeztetéssel történik!

TOKODALTÁRÓI EGÉSZSÉGHÁZBAN A FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS IDEJE
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. Egészségház
Telefon: 06-33/466-436
DR. OLÁH ANDRÁS
I. számú körzet
HÉTFŐ
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

Dr. Szabó Éva háziorvos rendelési ideje az
alábbiak szerint változott:

KEDD:
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

DR. SZABÓ ÉVA
II. számú körzet

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00
12:00-14:00
14:00-16:00

HÉTFŐ
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:

08:00-11:00
14:30-15:30
KEDD
07:00-11:00

TOKODALTÁRÓN:

SZERDA
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00

CSÜTÖRTÖK:
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

12:00-14:00
14:00-16:00

PÉNTEK:
CSAK receptírás, adminisztráció:
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

07:00-08:00
08:00-10:00
10:00-11:00

SZERDA
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
CSÜTÖRTÖK
TOKODALTÁRÓN:
PÉNTEK
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
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GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
DR. PEZDERKA GYÖNGYVÉR
2532 Tokodaltáró József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/466-478; 06-30/9799-340
E-mail: pedgyongyver56@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő 08:00-10:00 és 15:00-16:00,
tanácsadás: 13:00-15:00
Kedd 08:00-11:00
Szerda 08:00-11:00
Csütörtök 08:00-11:00
Péntek 08:00-11:00

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
DR. FÉLIX KLÁRA FOGORVOS
RAHBERGER GYÖRGYNÉ ASSZISZTENS
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/505-635/26. mellék
E-mail: fogorvos@tokodaltaro.hu
Rendelési idő:
Hétfő: 7:30 - 12:30
Kedd: 12:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 12:30
Csütörtök: 7:30 - 12:30 (Iskola fogászat)
Péntek: 7:30 - 12:30

DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Intézményvezető: Ujbányi Tiborné
Telephelyvezető: Simonekné Lampert Mariann
Cím: 2532 Tokodaltáró Öreg-köz 1.
Telefon: 06-33/505-660; +36-30/833-4772
E-mail: szoc.al.ell.altaro@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – péntekig 08.00 – 16.00 óra között

DOROGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2532. Dorog Bécsi út 79 – 81. (Polgármesteri Hivatal)
Tel.: 33/431 – 170, Mobil.: 30/323-68-98
TOKODALTÁRÓ, EGÉSZSÉGHÁZ (József Attila út 31.)
Tel.: 30/785 - 1407
CSALÁDSEGÍTŐ: MAUTERER MIHÁLYNÉ
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, szerda: 8 – 15 óra
Szabadság, valamint egyéb akadályoztatás esetén sürgős esetben a Dorogi központtól kérhető segítség
telefonon a 30/323-6898, vagy személyesen a 2510. Dorog, Bécsi u. 79-81 lévő irodában.
Hétvégén, valamint munkaidőn túl a központi ügyeleti szám hívható 70/379-0570

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak segítséget kérni:
Segélyhívó: 112
Orvosi ügyelet Dorog: 06 33/441-008
Körzeti megbízott: 06 30/620-4121
E-ON Hungária Zrt. (közvilágítás): 06 80/533-533
ÉDV Zrt. (vízművek): 06 80/426-426
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (földgázszolgáltatás):06 1 474-9999
Kommunal-JUNK Kft. (Hulladékbegyűjtés- és szállítás): 06 33/737-765
Fogászati ügyelet: 06 34/515-593 (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)
XXVII. évfolyam 2. szám
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IGAZGATÁSI SZÜNET
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Kormány ajánlásának
figyelembevételével a 35/2021. (III.11.) számú
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.
Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz:
2021. július 26. – 2021. július 30.
nyári igazgatási szünet
2021. augusztus 17. – 2021. augusztus 19.
Szent István ünnepe előtti időszak

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Az előző Altárói Tükör megjelenése óta eltelt időszakban is vállalkozók, civil szervezetek, magánszemélyek,
önkormányzati és polgármesteri hivatali dolgozók, bizottsági tagok és települési képviselők végeztek
önkéntes, településszépítő munkát szabadidejükben.
Köszönöm:
-

Farkas Lajos vállalkozónak a településen összegyűjtött veszélyes hulladékok ingyenes elszállítását,
Orgován Józsefnek a Bányász és József Attila utca sarkán lévő rámpa építésében való segítségét,
Lakhegyi Balázsnak az Óvoda húsvéti dekorációját,
Kósa Zsolt vállalkozónak a rendezvények díszítését szolgáló virágok ingyenes biztosítását,
a Nefelejcs utca több lakójának az önkéntes hulladékgyűjtést,
az Aktívan Tokodaltáróért Közösen civil szervezetnek a „Tenisz”-en végzett munkájukat,
az Óvoda és a Bölcsőde dolgozóinak, szülőknek, önkénteseknek a bölcsőde kertjének szépítését
és a kerítésfestést,
Kaposvári Adriennek és Lencsés Mónikának a Sport utca sarkán lévő terület díszítését,
Dr. Bognár Ferencnek és feleségének a szökőkút előtti sziklakert szebbé tételét,
Putz Albertnek és Sebők Istvánnak az iskolaudvar nyári térkövezési munkáinak szervezését,
Mosonyi Ferencnének a rendezvényeken végzett szervező-segítő munkáját,
Vecsernyés József és Kőszeginé Janik Edit szervezőknek, a résztvevőknek a játszótéri
eszközök lefestését,
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a Művelődési Ház lábazatának, korlátjainak festését,
az ácsteszériek vendéglátásával kapcsolatos feladatokban való részvételt.

Petrik József polgármester

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Eck Adrienn.
Az újság színes formátumban megtekinthető a www.tokodaltaro.hu oldalon.

XXVII. évfolyam 2. szám

18

