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2020. december

Kedves Tokodaltárói Lakosok!
Kedves Olvasó!
A karácsony az egyetlen olyan ünnep, mely dacolni képes a korok múlásával, a szokások változásával és
az egész ránk nehezedő rohanó világgal. A karácsony szépsége és varázsa évről évre visszatér és
beköltözik a szívekbe. Ilyenkor jobban figyelünk arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak
számunkra. A tárgyak ajándékká, a figyelem és a szeretet üzenetévé nemesülnek. A karácsony a család, a
békesség és a szeretet melegét hozza közelebb hozzánk. Az Adventi készülődés arra is figyelmeztet, hogy
a szeretet tökéletesen összefog mindent. Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt, bensőséges
kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni.
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak az ünnep idején éljen szívünkben, hanem erőt meríthessünk belőle
a mindennapokban is, hogy a következő időszakot megújult erővel tudjuk folytatni.
Kedves Tokodaltáróiak! Kívánok Önöknek az adventi ünnephez erős hitet, örömet, sok türelmet,
nyugalmat és szeretteik körében eltöltött meghitt várakozást!
Petrik József
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2020. szeptember-november
A 2020. szeptember-november hónapban végzett
fontosabb döntéseiről, feladatairól, valamint a
közeljövő terveiről a következő tájékoztatást
nyújtom:

I. Beszámoló a Képviselő-testület 2020.
szeptember 30-ai üléséről
1. Intézményi beszámolók
Az 1. napirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület a Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde
2019/2020. nevelési évéről szóló beszámolót,
valamint az idei nevelési év munkatervét. A 2.
napirendi pontban a Gárdonyi Géza Általános
Iskola igazgatója nyújtott tájékoztatást a
2019/2020-as tanévről.
2. Vasút utcai telkek értékesítése
A Képviselő-testület döntött a Vasút utcában
található
ingatlanok
értékesítéséről.
Az
Önkormányzat a hat darab ingatlant – forgalmi
értékbecslés alapján – 1.150.000 Ft/ingatlan áron
értékesítette. Az Önkormányzat az ajánlatát
2020. december 15-éig tartja fenn, eddig az
időpontig a vevőknek a vételárat rendezniük kell.
3. A 2020. évi költségvetés módosítása, az I.
féléves teljesítés tárgyalása
A Képviselő-testület módosította 2020. évi
költségvetését a következő tételekkel:
- Az év elején tervezett 8.000.000 Ft gépjárműadó
bevételt a járványügyi védekezés miatt tovább
kell utalnunk a központi költségvetésbe, ezért
ezzel az összeggel nem számolhatunk.
- Aktualizálásra kerültek az Önkormányzat 2020.
évben a központi költségvetésből kapott
támogatásai.
- Az Önkormányzat támogatást nyert a
Településfejlesztési Operatív Program keretén
belül
a
csapadékvíz-elvezető
rendszer
fejlesztésére, melyhez 80.020.290 Ft előleget
utaltak a településnek.
- A tartalék előirányzatból átcsoportosítottuk azt
az 1.000.000 Ft-ot, mellyel a tokodi temető
ravatalozójához vezető út felújításához járultunk
hozzá.

- Az Önkormányzat 2.821.125 Ft támogatást nyert
a Magyar Falu Program keretében orvosi
eszközök beszerzésére. Ez az összeg is beépítésre
került a költségvetésbe, melynek felhasználása
folyamatban van.
- A tartalék terhére átcsoportosításra került a
szociális étkeztetés ellátásához szükséges
300.000 Ft többletköltség.
A költségvetés I. féléves teljesítését jelentős
mértékben befolyásolták a koronavírus miatt
bevezetett
rendkívüli
intézkedések.
A
forráselvonások, a járvány elleni védekezés
kiadásai, valamint a bevételek elmaradása miatt a
költségvetés teljesülése elmarad az időarányosan
elvárható mértéktől.
4. Lakásrendelet
A Képviselő-testület tárgyalta az új lakásrendelet
tervezetét. A rendelettervezet rögzíti a lakások
piaci alapon és a szociális alapon történő
bérbeadásának feltételeit, valamint a 2021.
január 1-jén hatályba lépő bérleti díjak összegét.
A
rendelettervezetet
véleményezésre
megküldtük a lakások bérlőinek.
5. Útfelújítások
A Képviselő-testület nyílt pályázatot írt ki a
Balassi Bálint utca és a Kalamár János utca
felújítására, melyhez a Magyar Falu Program
keretében nyertünk 18.991.092 Ft támogatást.
Négy vállalkozó nyújtott be pályázatot, melyből a
legkedvezőbb ajánlatot a Resszer-Építő Kft. adta
be 14.903.618 Ft+ÁFA összeggel. A műszaki
ellenőri feladatokkal - három ajánlat bekérést
követően – az Útvonal Kft.-t bízta meg az
Önkormányzat, 630.000 Forint+Áfa díj ellenében.
6. Helyi védett természeti terület kialakítása
A Képviselő-testület a Gete-hegy és környékének
helyi jelentőségű védett természeti területté
történő nyilvánításához szükséges Kezelési Terv
elkészítésével az Euronatur Bt.-t (Tata, Bacsó Béla
utca 58.) bízta meg bruttó 300.000 Ft összegért.
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7. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Tokodaltáró Község Önkormányzata az idei évben
is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához.
8. Járda-és vízelvezető rendszer felújítása
Az Iskola utca aszfaltozásával egyidejűleg meg
kellett oldanunk a csapadékvíz elvezetését és a
járda felújítását is az utcában. Ezzel a feladattal az
aszfaltozást végző vállalkozót, a Resszer- Építő
Kft.-t bíztuk meg 1.602.000 Ft+ÁFA vállalkozási
díjért.
9. Kátyúzás
A Képviselő-testület döntött a tavasszal elkezdett
kátyúzás idén ősszel történő folytatásáról is. A
költségvetés ősszel már csak a balesetveszélyes,
mélyebb kátyúk kijavítására nyújtott lehetőséget.
A kátyúzás befejeződött, melyhez további bruttó
700.000 Ft összeget biztosított a Képviselőtestület.
10. Kamerarendszer kiépítése az Óvoda közben
Önkormányzatunk közpénzből elszállította az
Óvoda köz 2/4. szám alatti ingatlan udvarában
illegálisan felhalmozott hulladékot. Az ingatlant
elkerítettük és 226.267 Ft+ÁFA vállalkozási díjért
kamerát helyeztünk el az utcában. Hulladék
illegális elhelyezése esetén megtesszük a
feljelentést.

II. Beszámoló a Képviselő-testület
2020. október 28-ai üléséről
1. Lakásrendelet
A Képviselő-testület - az előzetes szeptemberi
tárgyalás után - a bérlők tájékoztatása és a velük
folytatott
egyeztetést
követően
új
lakásrendeletet fogadott el, mely 2021. január 1jén lép hatályba.
2. Szociális célú széntámogatás
Önkormányzatunk az idei évben is sikeres
pályázatot
nyújtott
be
szociális
célú
széntámogatásra. A megnyert támogatást
barnakőszén vásárlására fordíthattuk, mellyel a
rászoruló családokat támogatjuk. A Képviselő-

testület elfogadta az eljárás rendet tartalmazó
helyi rendeletet és döntött a barnakőszén
megrendeléséről.
3. Hó-és síkosságmentesítési feladatok ellátása
A Képviselő-testület az Andi és Társa Kft.-vel
(Esztergom-Kertváros, Dobó István utca 19/A)
kötött szerződést a hó- és síkosságmentesítési
feladatokra. A szerződést 2020. november 15.
napjától 2021. március 15. napjáig kötötte meg az
Önkormányzat.
4. "Tisztítsuk meg az Országot" pályázat
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a
Tokodaltáró és Esztergom közötti területen
illegálisan elhelyezett hulladék felszámolására,
valamint
sorompók,
térfigyelő
kamerák
kihelyezésére.
5. Közmeghallgatás – A veszélyhelyzet miatt
elmaradt!
A
Képviselő-testület
döntött
az
idei
közmeghallgatásról, és az időpontját 2020.
november 25-ében határozta meg. A koronavírus
járvány lassítása miatt kihirdetett veszélyhelyzet,
rendkívüli
jogrend
miatt
azonban
a
közmeghallgatást nem tudtuk megtartani. A
közmeghallgatást későbbi időpontban pótoljuk.
6. Az Illyés Gyula utca térkövezése
A Képviselő-testület - a vállalkozóval és a lakókkal
történt egyeztetést követően - döntött az Illyés
Gyula utca térkövezéséről is. Az Önkormányzat
aszfaltozásra kért be ajánlatot, de a vállalkozó
jelezte, hogy ugyanazon az áron térkővel is meg
tudja valósítani a beruházást. Az egyeztetésen a
utca lakói a térkő mellett döntöttek. A kivitelezés
elkezdődött.
7. A József Attila utca - Bányász utca sarok
aszfaltozása
Az Önkormányzat megrendelte a József Attila
utca - Bányász utca sarkán megvalósított új járda
melletti terület aszfaltozását is. Az aszfaltozás
megvalósításával befejeződött ennek a területnek
a tervezett átalakítása. A gyerekek, a település
lakói nagyobb biztonsággal használhatják az új
járdaszakaszt, ezt a kereszteződést.
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III. Beszámoló a 2020. novemberében született
polgármesteri határozatokról
2020. novemberében – a koronavírus okozta
világjárvány miatt – ismételten különleges
jogrend lépett életbe az önkormányzatok
életében is. A veszélyhelyzet fennállása alatt a
Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a
polgármester
gyakorolja.
Polgármesterként
továbbra sem kívánok egyedül határozni, önálló
döntéseket hozni, ezért minden esetben –
képviselő-testületi döntést igénylő ügyben kikérem a megválasztott képviselők véleményét.
Ezt történt novemberben is, amikor elektronikus
úton juttattam el az előterjesztéseket, döntési
javaslatokat a képviselők részére és a többség
véleményének, döntésének megfelelően hoztam
meg polgármesteri határozatomat.
1. A 2020. évi költségvetés módosítása, a ¾ éves
teljesítés tárgyalása
A Képviselő-testület döntései, valamint a
központi
költségvetésből
befolyt
többlettámogatások alapján módosítottam az
Önkormányzat 2020. évi költségvetését, valamit
elfogadásra került a ¾ éves teljesítésről szóló
beszámoló.
2. A szociális rendelet módosítása
A Képviselő-testület véleményének kikérését
követően módosítottam a szociális rendeletet,
mely értelmében idén decembertől minden
gyermeknek (0-14 év kor között) hoz csomagot az
önkormányzati miklulás.
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Az Önkormányzat
támogatja
a
felsőoktatásban
tanulmányait.

5.000 Ft/hó összeggel
pályázatot
benyújtott,
résztvevő
hallgatók

Ha a leírtakkal kapcsolatban kérdésük,
észrevételük van, azt a Polgármesteri Hivatalban
szívesen megválaszoljuk, szükség esetén további
információt nyújtunk.

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
Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2020.
(IX.30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
- Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2020.
(IX.30.)
önkormányzati rendelete a gyermekétkezés
intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló
5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
- Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020.
(X.30.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat
tulajdonában lévő lakások bérbeadásának
feltételeiről;
- Tokodaltáró
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2020.
(X.30.)
önkormányzati rendelete a szociális célú
széntámogatásról;
- Tokodaltáró
Község
Polgármesterének
12/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról;
- Tokodaltáró
Község
Polgármesterének
13/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Fenti rendeleteket 2020. szeptember 30., 2020.
október 30. valamint 2020. november 30. napján
kihirdettem. Az egységes szerkezetbe szedett
jogszabályok
megtalálhatók
a
www.tokodaltaro.hu
oldalon,
az
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.

Petrik József polgármester
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HÓ- ÉS SÍKOSSÁG-MENTESÍTÉS
A téli időjárás beálltával szeretném felhívni a
figyelmet a hó- és síkosság-mentesítési feladatok
ellátására.
A közterületek használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet
értelmében a magánszemély, a vállalkozó köteles
a tulajdonában lévő ingatlana előtti járda,
tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről
gondoskodni.

Felhívom a figyelmet, hogy a magánszemély, a
vállalkozó köteles a tulajdonában lévő épület
(lakóház, üzlet, műhely) tetőszerkezetén
felhalmozódott havat, valamint a kialakult
jégcsapokat eltávolítani.
Kérem, hogy a rendeletben foglaltakat
embertársaink – kiemelt figyelemmel a
gyermekekre és az idősekre - testi épsége, a
biztonságos és balesetmentes közlekedés
érdekében
szíveskedjenek
betartani.
Tóth Gábor jegyző

KOMPOSZTÁLÓ
Az Orgona utca végén található zöldhulladéklerakó, komposztáló a téli időszakban, 2020.
decemberétől 2021. február hónapig nem
üzemel.
Ezen időszak alatt a Képviselő-testület
kidolgozza, hogy 2021. március 1-jétől milyen

működési és nyitvatartási renddel induljon újra a
lerakó.
Amennyiben a téli időszakban igény merül fel
zöldhulladék elhelyezésére, azt kérem a
Polgármesteri Hivatalban jelezzék.
Petrik József polgármester

2021. JANUÁR 1-TŐL TILOS LESZ AZ AVAR ÉS A KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE AZ EGÉSZ ORSZÁGBA
A jövő év elejétől országszerte tilos lesz az
avarégetés és a kerti hulladék égetése. A
módosítás célja az indoklás szerint a levegő
minőségének javítása, a lakosság egészségének
védelme.
2021. január 1-jétől törlik azt a rendelkezést,
amely alapján az önkormányzatok rendeletben

szabályozhatják az avarégetést. Így általánossá
válik a tilalom az egész országban.
A levegőminőség alakulásában a lakossági fűtés
mellett kiemelt szerepe van az avar és a kerti
hulladék égetésének. Kérem a szabályozás szíves
tudomásulvételét és betartását.
Tóth Gábor jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. december 22-től (kedd) 2020. december
31-ig (csütörtök) igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási szünet ideje alatt a
Polgármesteri Hivatal zárva lesz, ügyfélfogadás nem tartunk. Sürgős, rendkívüli helyzetekre telefonos
ügyeletet tartunk fenn.
A Polgármesteri Hivatal 2021. január 4-étől, hétfőtől fogadja ismét az ügyfeleket.
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TOKODALTÁRÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA -MINI BÖLCSŐDE

A
20200/21-es
nevelési
évben
a
megnövekedett gyermeklétszám miatt még
egy
csoport
beindítására
kaptunk
lehetőséget. Az óvodába jelenleg 103
gyermek jár, mini bölcsődénk is maximális
kihasználtsággal
működik.
Az
óvodai
csoportok elosztása a következőképpen
alakult: 1 nagycsoport, 1 nagy-középső
csoport, 1 kis-középső csoport, 1 kiscsoport
és 1 mini csoport.
Az idei tanévünk sajnos nem a megszokott
módon indult. A COVID-19 miatt kialakult
járványügyi helyzet miatt az EMMI által
kiadott intézkedési terv alapján óvodánkra is
kidolgoztunk egy protokollt, ami minden
óvodai dolgozóra, szülőre, gyermekre
egyaránt vonatkozik. A szülők a bejárati ajtóig
kísérhetik a gyermekeket, majd a dajka nénik
hőmérőzése után léphetnek be az öltözőbe.
Az óvoda dolgozóin kívül minden óvodába
látogatónak a maszk használata kötelező.
Megbetegedés esetén csak orvosi igazolással
tudjuk újra fogadni a gyermekeket. Nagy
gondot fordítunk a rendszeres, napi többszöri
fertőtlenítésre, betartunk minden higiénés
szabályt.
A betervezett programjaink nagy részét,
főként a családi programokat, a vírushelyzet
miatt nem tarthattuk meg. A gyermekek
továbbra is kapják a szakértői bizottság által
előírt
fejlesztéseket
a
fejlesztőgyógypedagógus közreműködésével, illetve

logopédusunk
heti
rendszerességgel
foglalkozik a rászoruló gyermekekkel.
Óvodapedagógusaink mindent megtesznek,
hogy a régi, illetve újonnan érkezett
óvodásaink
nyugodt,
kiegyensúlyozott
környezetben
élhessék
tartalmas
mindennapjaikat.
Szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek,
hogy együttműködésükkel és megértésükkel
támogatják óvodánkat ebben a nehéz
időszakban!
Karácsony közeledtével az óvoda dolgozói
ezzel a verssel kívánnak mindenkinek békés,
boldog, egészségben gazdag ünnepeket!
Karácsonyi csoda
Izgatottan vár mindenki
a karácsonyi csodára,
amit estére csomagba
rejtve raknak fel a fára.
A csoda nem a masnival
átkötött csomagban rejlik,
hanem megbújva a szívben,
szeretetben rejtőzik.
Várom már az esti csodát,
mit családommal tölthetek,
Szeretetben, boldogságban
majd velem együtt töltenek.
/Linn Márton/
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DOROGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
MAUTERER MIHÁLYNÉ
CSALÁDSEGÍTŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.,
Egészségház épületében,
Telefon: 06-30/785-1407
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:30 – 15:00
Szerda: 08:30 – 15:00
Kedd és csütörtök
ügyfélfogadás.

terepnap,

ekkor

nincs

Szabadság
ideje
alatt,
illetve
egyéb akadályoztatás
esetén sürgős
halaszthatatlan
ügyben a Szolgálat
dorogi
irodájában kérhető segítség.
Cím: Dorog, Bécsi út 79 - 81. személyesen, illetve
a 06-33/431-170, valamint a 06-30/323-6898
telefonszámok valamelyikén.
Munkaidőn túl, illetve hétvégén az Esztergom HÍD
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
készenléti ügyeletét lehet hívni a 06-70/379-0570
telefonszámon.

Tájékoztatom
a
lakosságot,
hogy 2020.
december 17 – 31-ig szabadságomat töltöm.

Mauterer Mihályné
családsegítő

VÉRADÁS
2020. október 8-án a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 27 fő
jelent meg. Nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!
LEGKÖZELEBB
2021. JANUÁR 7-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 15:00-18:00 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, az
jöjjön és adjon vért, aki nem járt az utóbbi két héten belül külföldön, nem voltak egy légtérben covid
gyanús emberekkel, nincsenek karanténba családtagjuk, gyerekük miatt. A véradáson előszűrést
végzünk. A véradó helyiségbe csak szájmaszkban lehet belépni. A 1.5m-es távolságot be kell tartani. A
véradók megértésére és türelmére számítva szeretettel várjuk a segíteni szándékozókat!

Magyar Vöröskereszt
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Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete,
a Bányász Kultúrotthon (Tokodaltáró, József Attila utca 14. ) alagsorában,
az Önkormányzat jóvoltából kapott helyiségben
heti rendszereséggel ruhaosztást rendez, illetve köszönettel fogad
adományt.
Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a
Művelődési Ház nem látogatható, így ott nem tudunk fogadni sem
rászorulókat, sem pedig adományozókat.
Amennyiben valakinek a veszélyhelyzet ideje alatt sürgős segítségre van
szüksége, vagy szeretne adományt eljuttatni, akkor hétköznapokon, reggel
08.00 és 18.00 óra közötti időben hívja a +36-70-366-49-13 telefonszámot,
vagy írjon a dr.bognar.ferenc@tokodaltaro.hu e-mail címre és igyekszünk
segíteni.
A veszélyhelyzet megszűnését követően az adománypont újra minden
kedden 15.00 és 17.00 óra között újra látogatható lesz.

MINDEN KEDVES TOKODALTÁRÓI POLGÁRNAK JÓ
EGÉSZSÉGET, MEGHITT ADVENTI VÁRAKOZÁST,
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TOKODALTÁRÓI
ALAPSZERVEZETÉNEK VEZETŐSÉGE ÉS TAGJAI
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TOKODALTÁRÓI BÁNYÁSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
HÍREI
Kedves Tokodaltárói lakosok!
Magyarország
Kormányának
járványmegelőző
rendeleteivel
összefüggésben rendezvényeink elmaradnak!
Az ünnepi időszak azonban nem marad el!
Az intézmény udvara adventi és karácsonyi
díszbe öltözött.
Az adventi koszorú, a
Betlehem és a karácsonyfa felállításra került.
Településünk főutcája is adventi fénybe
borult. Köszönjük szépen Fancsal Mihályné
tokodaltárói lakosnak a felajánlott fenyőfát.

TOKODALTÁRÓ
ÉLŐ
ADVENTI
KALENDÁRIUM-át a település családjai,
intézményei készítik mindenki örömére, mely
napról-napra nyílik meg. A közösségi
médiában értesülhetnek róla, hogy az adott
napon melyik utcában található majd meg a
feldíszített ablak! Aki készít róla fényképet,
kérjük, töltse fel a bejegyzés alá!

Az ANGYALPOSTA a betlehemi jászolra
szerelve várja a gyermekek rajzait, melyet
megosztunk majd Facebook oldalunkon.

A járványügyi rendelkezések enyhítéséig a
művelődési ház látogatók előtt zárva tartja
ajtaját! A konyvtar@tokodaltaro.hu e-mail
címen vagy a Tokodaltárói Bányász
Művelődési Ház messengerén megrendelt
dokumentumok előzetes egyeztetés után
kölcsönözhetőek. A jelenleg kint lévő
dokumentumok
kölcsönzési
idejének
lejáratától - a látogatás engedélyezéséig eltekintünk, erre az időszakra késedelmi díjat
nem számolunk fel!

Advent első vasárnapján, meggyullad az első
gyertya a koszorún.
A Szent Borbála templom november 29-én,
vasárnap
reggel
10
órakor
tartja
gyertyagyújtó miséjét, melyre szeretettel
várnak mindenkit.
Az egyházközség Szent Borbálára emlékezve
december
6-án,
vasárnap
tartja
templombúcsúját!

Szomorúan, de jövőbe nézve várakozással,
szeretném bejelenteni, hogy 2020. december
4. napjától intézményünkben befejeztem
munkámat. Búcsúzom az intézmény kis
csoportjaitól, köszönöm a település lakóinak
és munkaadóimnak a lehetőséget és
tapasztalatot,
amit
itt
szerezhettem
könyvtárosként
és
közművelődési
szakemberként.

Tokodaltárói
lakcímmel
rendelkező
gyermekek 14 éves korig Mikulás-csomagot
kapnak
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatától,
és
a
Mikulás
személyesen is meglátogatja településünket.
Ezzel kapcsolatos részletek később kerülnek
ismertetésre.

2020. december 1-gyel Antal Zsuzsanna veszi
át a helyemet, aki korábban a dorogi Gáthy
Zoltán
Városi
Könyvtár
helytörténeti
könyvtárosa volt. Kérem, fogadják Őt
szeretettel!

A kormány rendeleteit, a maszkviselés
szabályait
betartva
találkozásainkkor
vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket!
Guba Mónika
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SZÉPKORÚAK TÁMOGATÁSA
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a közelgő karácsonyi ünnepek
alkalmából a 70 éves és a 70 év feletti
tokodaltárói lakosoknak 4.000,- Ft összegű
támogatással kedveskedik.

otthon, értesítőt kapnak az átvétel módját
illetően.

A szépkorú lakosok részére az Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai személyesen
viszik házhoz a támogatást. Amennyiben a
kézbesítés időpontjában nem tartózkodnak

Jó egészséget és áldott, békés karácsonyt
kívánunk a település szépkorú lakóinak!

A támogatás átvételére legkésőbb
december 16-ig van lehetőség!

2020.

Petrik József polgármester

HIRDETMÉNYEK

Szolgáltatásaink:
Lakó- és ipari ingatlanok közvetítése, bérbeadása, ingatlanok értékbecslése, ingyenes hitelügyintézés és tanácsadás több
szerződött pénzintézet kínálatával, jogi- és földhivatali ügyintézés ügyvédi háttérrel,
adásvételek teljes körű lebonyolítása, energetikai tanúsítvány készítése,
generál kivitelezés (vegyen meg egy felújítandó ingatlant és mi segítünk az álmát megvalósítani)
Ügyfeleink megbízásából keresünk és kínálunk Esztergomban és 30 km-es körzetében családi házakat,
társasházi lakásokat, panellakásokat, sor és ikerházakat, építési telkeket, ipari és mezőgazdasági ingatlanokat,
Keressen fel bennünket, mert:
időt és fáradságot takarít meg, nem kell hirdetésre költenie, munkatársunk ingyenesen felméri és nyilvántartásba veszi
ingatlanát, ingyenes ingatlanra szabott reklám és marketingtevékenység, szakképzett, tapasztalt hozzáértő munkatársak
állnak rendelkezésére és nem utolsó sorban a környék legkedvezőbb jutalékaival dolgozunk.
MINDEN KEDVES MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELÜNKNEK MEGHITT ADVENTI VÁRAKOZÁST,
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK.
DR. BOGNÁR MÁTYÁS ANNA
irodavezető
2500 ESZTERGOM, ARANY JÁNOS UTCA 8.
+36-20-321-47-10; +36-30-351-42-60
e.mail: matyas.anna60@gmail.com
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

November elején az Aktívan Tokodaltáróért Közösen csoport szervezésében sor került a falevelek
összegyűjtésére a teniszpályán. Köszönjük a településszépítők önzetlen munkáját!

Az óvoda dolgozói és az Önkormányzat nevében ezúton is köszönjük Lakhegyi Balázs és Kósa Zsolt
munkáját, mellyel meséssé varázsolták az Óvoda virágoskertjét!
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Kaposvári Adrienn és Lencsés Mónika ismét ünnepivé, meghitté varázsolta a József Attila utca és a
Sport utca kereszteződését. Köszönjük!

A Bányász Művelődési Ház udvarán
feldíszített fenyőfát
Fancsal Mihályné
tokodaltárói lakos
ajánlotta fel
településünk számára.
Köszönjük!
Petrik József
polgármester
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„Kényelmesebb és biztonságosabb ügyintézés: mától a térségünket járja a kormányablak-busz!
Dr. György István államtitkár úrral el is látogattunk ebből az alkalomból Tokodaltáróra, a busz első
állomására. Az elmúlt 10 évben rengeteg fejlesztés valósult meg a közigazgatásban, ekkora
előrelépésre 150 éve nem volt példa. Köszönjük a szíves vendéglátást Petrik József polgármester
úrnak!”
Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő, államtitkár
//KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK //
FOGORVOSI SZOLGÁLAT
DR. FÉLIX KLÁRA FOGORVOS
RAHBERGER GYÖRGYNÉ ASSZISZTENS

DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ
SZOLGÁLAT

2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/505-635/26. mellék
E-mail: fogorvos@tokodaltaro.hu

Intézményvezető: Ujbányi Tiborné
Telephelyvezető: Simonekné Lampert Mariann

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

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
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JÁRVÁNY IDE VAGY ODA, TOKODALTÁRÓ FEJLŐDIK
A koronavírus-járványról és annak gazdasági hatásairól,
valamint a Tokodaltáróra érkező támogatásokról is beszélt
lapunknak adott évvégi-karácsonyi interjújában dr. Völner Pál, a
térség országgyűlési képviselője.
„Összességében nagyon sikeres és eredményes évtizedünk volt,
de egy rendkívül nehéz éven vagyunk túl. A koronavírus-járvány
olyan kihívások elé állította nemcsak az országot, de egész
Európát, amelyre nagyon régen nem volt már példa” – mondta
lapunknak adott évzáró interjújában dr. Völner Pál. Tokodaltáró
országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter helyettese
kifejtette: természetesen az egészség és az élet védelme a
legfontosabb. „Köszönet illeti az egészségügyi és a szociális
dolgozókat, amiért emberfeletti munkát végeznek a járvány
megfékezése és a betegek meggyógyítása érdekében” – mondta.
Arról is beszélt, hogy ugyanakkor a járványhelyzetben a
gazdaságot is meg kell óvni. „A magyar emberek munkahelyeit, a
családok megélhetését is védenünk kell” – szögezte le. Mint
mondta, a vírus miatt 7,5 százalékosra emelkedett az uniós átlag
munkanélküliségi ráta, azonban hazánkban sokkal kedvezőbb ez a
mutató: négyszázalékos. „Ezzel persze önmagában még nem lehetünk elégedettek, mindent meg kell
tennünk azért, hogy mindenki, aki dolgozni akar, dolgozhasson is” – tette hozzá. A miniszterhelyettes
szerint többek között ezért is fontos, hogy országszerte folytatódtak a fejlesztések, beruházások, hiszen
ezek azonnali munkát is jelentenek, és hosszabb távon is fontos megtartó erejük van. „Tokodaltáró a
Magyar Falu Programban például összesen több mint 62 millió forinthoz jutott, ebből közel 45 millió
forintot idén nyert el. Így megújulhat az óvoda és az iskola udvara, illetve az utóbbi épülete is, fejlődhetnek
a közterületek, és orvosi eszközöket is be lehetett szerezni” – sorolta a kormányzati támogatásokat. Mint
mondta, ez azonban csak a kormányzat által megítélt támogatások egy része, hiszen a településre további
653 millió forint érkezett az utóbbi években. „Ezeknek a fejlesztési forrásoknak a kétharmada helyi
vállalkozásokhoz került, azaz erősíti a tokodaltárói gazdaságot, megélhetést biztosít a helyi családoknak” –
fejtette ki a miniszterhelyettes. Dr. Völner Pál arról is beszélt, hogy a településért végzett munkában nagyon
gördülékenyen együttműködnek Petrik József polgármester úrral. „Közösek a céljaink: minél jobb és
biztonságosabb jövő Tokodaltárónak” – szögezte le.
Az ünnep közeledtével arról is beszélt, hogy idén sajnos kicsit más lesz minden, mint ahogyan megszoktuk.
„Nagyon kell vigyáznunk a veszélyeztetett életkorú vagy egészségi állapotú szeretteinkre, és ez sok
lemondással, nehézséggel jár. Azt kívánom Tokodaltáró minden lakójának, hogy ezzel együtt is a lehető
legboldogabb és békésebb karácsonya legyen” – mondta.

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak informálódni, segítséget kérni:
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
Kommunal-JUNK Kft. (Hulladékbegyűjtés- és szállítás): 06 33/737-765
Fogászati ügyelet: 06 34/515-593 (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2020. október óta született kisbabák:

VÉDŐNŐI HÍREK

Sztojka Natália Rejna 11.13.
László György József 11.14.
Galsi Eleonóra 11.19.

Örömmel értesítem a lakosságot, hogy a
védőnői tanácsadó megújult! A Magyar Falu
Program Orvosi Eszközök 2020 pályázatára
sikeres pályamunkát nyújtott be az
Önkormányzat.
Így a következő eszközök könnyítik és szépítik
munkámat:
Nyomtató,
számítógép,
csecsemő mérleg,
magzati szívhang hallgató,
vérnyomásmérő,
és több régi bútordarabot is lecserélhettünk!

Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk.

Hálás köszönet érte!
Szabóné Kurucz Aranka védőnő

Tokodaltáró Község Önkormányzata
és a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal dolg ozói
ezúton kívánnak minden kedves tokodaltárói lakosnak és
családtagjaiknak áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog,
egészségben, sikerekben gazdag új évet!

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