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A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
 
XXVII. évfolyam 3. szám                                                                                                                                        2021. szeptember 

 

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 
Kedves Olvasó! 

 
A nyár melege, vidámsága ezerszínű őszbe fordult, bár az 
idő még a szebbik arcát mutatja a nappalok rövidüléséből, a 
reggeli párásságból már tudjuk, hogy közeledik a természet 
pihenője. A nyáriszünet szabadságát felváltotta az iskola 
komolysága, a játékot, a szórakozást a tanulás. 

 
Polgármesterként örömmel tájékoztatom Önöket, hogy általános iskolánk tanulói új, esztétikusabb 
és biztonságosabb játszótéren tölthetik el az óraközi szüneteket. Az iskolai játszótér lakossági 
összefogással, valamint az Esztergomi Tankerületi Központ és Tokodaltáró Község 
Önkormányzatának támogatásával újult meg. 
 
A tavasszal benyújtott pályázataink többsége sikeresen zárult. Településünk egy tanyagondnoki 
busszal gazdagodik, megújul a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterme, óvodánk aszalógépet 
kapott adományként, a kutya-, macskatartók lehetőséget kapnak kedvenceik ingyenes oltására, 
ivartalanítására, ezzel is csökkentve a felesleges állatszaporulatot. Az Országfásítási program 
keretében 30 darab sorfát nyert el településünk, melyek elültetése az ősz folyamán várható. 
 
Községünk lakóinak együttműködése mutatkozott meg akkor, mikor lakossági kezdeményezésre és 
összefogásukkal, továbbá az önkormányzat támogatásával játszótéri játékaink lefestésre kerültek, 
hogy gyermekeink szebb környezetben élvezhessék a szabad levegő, a mozgás örömét. 
 
Egy település, egy község fejlődéséhez, szépüléséhez feltétlenül szükséges a lakók együttműködő, 
összetartó közössége. A közösség kialakulásához elengedhetetlen a közös szokások, hagyományok 
ápolása, létrehozása, ezért hagyományteremtő szándékkal 2021. október 9-én megrendezzük a 
Tokodaltárói Gesztenyefesztivált, melyre szeretettel invitálom Tokodaltáró valamennyi lakóját. 

 
Tisztelettel: 

 Petrik József 
 polgármester 
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  
2021. június-szeptember 

 
1. Bányász Közösségi Színtér 

 
A Képviselő-testület 2021. június 30-ai ülésén 
döntött a Bányász Művelődési Ház 
átalakításáról, mely 2021. szeptember 1-jétől 
Bányász Közösségi Színtér elnevezéssel 
működik tovább. Az intézmény átszervezése 
a kulturális, közművelődési és könyvtári 
feladatok ellátását nem befolyásolja. A 
koronavírus járvány visszaszorításával lassan 
az élet, a programok is visszatérnek az épület 
falai közé. 
 
2. A volt hulladéklerakó monitoring és 
gázkútjainak vizsgálata 

 
A Miksici hulladéklerakót Önkormányzatunk 
pályázati forrásból rekultiválta. A 
megszüntetést követő 10 éves fenntartási 
időszakban kötelezettségünk a monitoring- és 
gázkutak vizsgálata. A feladatot a HYDROSYS 
Kft. végzi bruttó 2.175.510 Ft összegért. Ezt 
az összeget a hulladéklerakóba hulladékot 
szállító települési önkormányzatok fizetik ki, 
így Tokodaltáróra költségvetéséből 300.000 
Ft kerül kifizetésre. 
 
3. A Dorogi Rendőrkapitányság új kapitánya 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
Főkapitányság vezetője a Dorogi 
Rendőrkapitányság élére dr. Friedrich Gábor 
r. ezredest nevezte ki, akinek kinevezésével a 
Képviselő-testület egyetértett. 
 
4. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 
 
A Képviselő-testület elfogadta a Dorogi 
Többcélú Kistérségi Társulás 2020. évi 
tevékenységéről a beszámolót. 
 
5. Közétkeztetés biztosítása 
 
A 2021/2022-es nevelési és tanítási évben is 
a Heira-Gasztro Kft.-vel köt szerződést 

Önkormányzatunk a bölcsődei, óvodai és 
iskolai közétkeztetés biztosítására.  
 
6. Mozi üzemeltetése 
 
A Képviselő-testület együttműködési 
megállapodást kötött a Mozgó Mozi Kft.-vel, 
mely értelmében a Bányász Közösségi Színtér 
mozi termében, havonta egy hétvégi napon 
aktuális mozifilmek vetítésére kerül sor. Az 
egész napos mozimaratonon gyermek- és 
felnőtt filmek is szerepelnek a kínálatban. 
 
7. Településfásítási Program 

 
Az Önkormányzat a „Településfásítási 
Program 2021” keretén belül sikeres 
pályázatot nyújtott be, melynek 
eredményeképpen kislevelű hárs, puszta szil 
és díszkörte fafajtákat telepíthetünk a 
település közterületein. Várhatóan még idén 
ősszel 30 facsemete érkezik Tokodaltáróra. 
 
8.  Állami tulajdonban lévő ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba adása 
 
Ingatlanok tulajdonjogának rendezésére van 
lehetőség a Magyar Falu Program keretén 
belül. A művelődési ház és a sportcsarnok 
udvarának is egy része állami tulajdonban 
van, melyet lehetőségünk van ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba átvezetni.  A 
Képviselő-testület élt a lehetőséggel, a 
szükséges döntéseket meghoztuk. 
 
9.  A Bányász Közösségi Színtér 
nagytermének és a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermének parkettázása 
 
A Képviselő-testület Budai Péter egyéni 
vállalkozóval kötött szerződést a Bányász 
Közösségi Színtér (Művelődési Ház) 
nagytermének és a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermének parkettázására bruttó 
913.750 Ft vállalkozási díjért.  
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Az ünnepségek és esküvők 
megrendezésére szolgáló termek 
parkettázására  a  méltó helyszínek 
kialakítása miatt már feltétlenül szükség volt. 
 
10. Pályázat benyújtása szociális 
tüzelőanyag vásárlásához 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzata az idei 
évben is támogatást nyújtott be szociális célú 
tüzelőanyag (barnakőszén) vásárlásához, 
melyet természetbeni juttatásként 
szeretnénk biztosítani a rászoruló 
családoknak. A pályázat elbírálása 
folyamatban van. 
 
11. Pályázat kiírása termőföld 
bérbeadására 
 
 A Képviselő-testület pályázatot írt ki a 
1911/2 és 1911/3 helyrajzi számú ingatlanok 
(Tokodaltáró – Esztergom-Kertváros közötti 
terület) bérbeadására. A területeket kizárólag 
mezőgazdasági célra lehet használni.  
 
 

12. A tornaterem felújítása 
 
Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott 
be a tornaterem felújítására. A felújítás érinti 
a belső világítás korszerűsítését, a nyílászárók 
cseréjét az épület szigetelését, vakolását, 
valamint az öltözők felújítását. A Képviselő-
testület három ajánlatot kért be 
vállalkozóktól, mely alapján a következő 
döntések születtek: 

- a tornatermi nyílászárók cseréjét a Gál 
Ablak Kft. végzi el bruttó 6.086.615 Ft 
+ ÁFA összegért, 

- a folyosó és az öltőzők nyílászáróinak 
cseréjét a Gál Ablak Kft. végzi el 
1.427.691 Ft + ÁFA összegért, 

- a világítás felújítását a Victory-Vill Kft. 
végzi el 1.490.400 Ft + ÁFA összegért, 

- a külső vakolat felújítását a Victory-Vill 
Kft. végzi el 5.210.000 Ft + ÁFA 
összegért, 

- a tornatermi öltözők, folyosó felújítását 
szintén a Victory-Vill Kft. nyerte el 
1.016.297 Ft + ÁFA összegért.

 
  

 

Szeretnénk köszönetet mondani az alábbi cégeknek és személyeknek, akik a Tokodaltárói 
Gárdonyi Géza Általános Iskola udvarának felújításához, térkövezéséhez, valamint a kültéri 

fitnesz eszközök elhelyezéséhez pénzügyi támogatást nyújtottak: 
 

Anna AFBOUW Kft 
Autó-Markia Bt 
Berta Trafik Bt 

Eszköz Partner Kft 
Gumivarázs Kft Klinger Zsolt 

Jurkovics Húsbolt 
Kovács Rita E.V. 

Kovács Tímea Zöldség-Gyümölcs 
Libra PP Könyvelőiroda 
MATT Ingatlan Iroda Kft 

MiniMix Vegyesbolt 
Műhold Sörőző 
Pápai Sörőző 

RPM Kft 
Setam Trade Kft 

Szent István Király Gyógyszertár 
Tokodaltárói Önkormányzat 

Treffer APR Kft 
VICTORY-VILL Kft 
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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 7/2021. (VII. 5.) 
önkormányzati rendelete a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.23) 
önkormányzati rendelet módosításáról; 
 
- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 5.) 
önkormányzati rendelete a közművelődési 
feladatok ellátásáról; 

 
- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelete a gyermekétkezés 

intézményi térítési díjainak megállapításáról 
szóló 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról; 
 
- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelete a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjainak megállapításáról szóló 5/2013. 
(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról; 

 
- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 11/2021. (VIII.31.) 
önkormányzati rendelete a tanyagondnoki 
szolgálatról. 
 
Fenti rendeleteket 2021. június 30; 2021. 
július 5; valamint 2021. augusztus 31. napján 
kihirdettem. Az egységes szerkezetbe szedett 
jogszabályok megtalálhatók a 
www.tokodaltaro.hu oldalon, az 
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.

 
 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi üléseit a munkarendben 
meghatározott időpontban tartják.  
 
Az ülések nyilvánosak, minden érintett, illetve érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális témákról a 
meghívóból tájékozódhatnak, mely a honlapon (www.tokodaltaro.hu) közzétételre kerül. 
 
Az idei év előttünk álló időszakában a következő időpontokban ülésezik a Képviselő-testület: 

2021. október 27. (szerda) 17:00 
2021. november 24. (szerda) 17:00 
2021. december 15. (szerda) 17:00 

 

A helyszín várhatóan a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal rendezvényterme. 
 
 

http://www.tokodaltaro.hu/
http://www.tokodaltaro.hu/
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/ / K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K / /  

 
 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 2021 ŐSZÉN 
 
Avar és kerti hulladék égetését 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.  
 
Aki a fent megjelölt időszakon kívül avar és kerti 
hulladék égetését tapasztalja, bejelentést tehet a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi 
Kirendeletségén. 
 

 
 
 
 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
 
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. 
Kérem az ingatlantulajdonokat, hogy fenti 
kötelezettségüknek tegyenek eleget.  
 
Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a levágott füvet, 
ágakat ne hagyják az ingatlanok előtti 
közterületen! A magáningatlanon és a 
közterületen keletkezett zöldhulladékot is 
szállítsák el az Orgona utca végén található 
komposztálóba, vagy vegyék igénybe a Vertikál 
Nonprofit Zrt. zöldhulladék-gyűjtési 
szolgáltatását.  
 
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. 

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE 
 
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: 
 

- október 18. (hétfő), 
- november 15. (hétfő). 

 
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 

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: 
 

- október 13. (szerda), 
- október 27. (szerda), 

- november 10. (szerda), 
- november 24. (szerda), 
- december 8. (szerda), 
- december 22. (szerda).

 

 

http://www.kommunaljunk.hu/
http://www.kommunaljunk.hu/
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KOMPOSZTÁLÓ 

 
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 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. 

V É R A D Á S  
 
2021. július 8-án a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 30 fő jelent meg. 
Nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához! 

LEGKÖZELEBB 
2021. OKTÓBER 5-ÉN (KEDDEN) 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, aki 
nem járt az utóbbi egy hónapon belül külföldön, jöjjön és adjon vért! A véradó helyiségbe csak 
szájmaszkban lehet belépni. A véradók megértésére és türelmére számítva szeretettel várjuk a segíteni 
szándékozókat!  

Magyar Vöröskereszt

V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T

2021. július óta született babák:  
 

Kelemen Noel (07.14.) 
Csákfalvi Nóra Dominika (07.26.) 

Bata Máté Attila (08.05.) 
Terjék Szofi (08.05.) 
Bodányi Zoé (09.09.) 

Nagyvári Emma Boglárka (09.14.) 
 

 
Minden kisbabának és családjának sok 

boldogságot és jó egészséget 
kívánunk! 

 
 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő 
 
 

 

http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/
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T Á J É K O Z T A T Á S  S I K E R E S  P Á L Y Á Z A T O K R Ó L  
 

M A G Y A R  F A L U  P R O G R A M  –  T A N Y A - É S  F A L U G O N D N O K I  B U S Z O K  B E S Z E R Z É S E
 
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Önkormányzatunk - a 
Magyar Falu Program keretében - sikeres pályázatot nyújtott be a 
Miniszterelnökséghez. A nyertes pályázatnak köszönhetően egy 
falugondnoki busszal gazdagodik településünk. 
 
A kisbusz a gyermekvédelmi, egészségügyi és szociális terület 
mellett számos feladat ellátásában segíti majd az itt élőket, 
melynek részleteit a jármű beszerzését követően a Képviselő-
testülettel együtt dolgozzuk ki. 
 

M A G Y A R  F A L U  P R O G R A M  –  F E L E L Ő S  Á L L A T T A R T Á S  E L Ő S E G Í T É S E
 
Önkormányzatunk - a Magyar Falu Program keretében – sikeres pályázatot nyújtott be a 
Miniszterelnökséghez. A pályázatnak köszönhetően 629.889 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, 
Tokodaltáró Község lakóinak tulajdonában lévő kutyák, macskák állatorvos által elvégzett ivartalanítására, 
veszettség elleni védőoltására, valamint kutyák mikrochippel történő megjelölésére. 
 
A település nevében köszönjük a támogatást! 
 

Petrik József polgármester 

T E L E P Ü L É S F Á S Í T Á S  P R O G R A M  2 0 2 1  
 
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be 
az országos Településfásítási Programra. A 
nyertes pályázat alapján idén ősszel összesen 30 
darab facsemetét ültethetünk el a településen.  
 
A pályázat keretében várhatóan 2-5 méter 
magasságú, 10-14 centiméter törzskörméretű  
 

 
díszkörte, puszta szil és kislevelű hárs fajtájú 
facsemeték érkeznek, melynek elültetéséről 
Önkormányzatunk gondoskodik. 
 
A település nevében köszönjük a támogatást! 
 

Petrik József polgármester 

 

M E G Ú J U L  A  T E L E P Ü L É S  T O R N A C S A R N O K A  

Tokodaltáró Község Önkormányzata még 
tavasszal nyújtott be támogatási kérelmet a 
Belügyminisztériumhoz, melyben a Vajaskúti dűlő 
6. szám alatt található tornacsarnok felújítására 
pályáztunk. 

A Belügyminisztérium támogatásra érdemesnek 
ítélte a pályázatot, melynek keretében a 
nyílászárók cseréjére, a világítás korszerűsítésére, 
a mellékhelyiségek, öltözők, valamint a külső 
homlokzat felújítására kerül sor. 
 
A támogatás összege 19.110.122 Ft, melyhez 
Önkormányzatunk 6.370.040 Ft önerőt biztosít. 
A felújítást még az idei évben megkezdjük. 
 
A település nevében köszönjük a támogatást! 
 

Petrik József polgármester
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B Á N Y Á S Z - N A P ,  T O K O D A L T Á R Ó

2021. augusztus 31-én került 
megrendezésre településünkön a 71. 
Bányász-napi megemlékezés.  
 
Bányász-napi ünnepségünkön emlékeztünk 
Tokodaltáró bányászatára, bányászaira, 
megkoszorúztuk emléktáblájukat. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a Bányász Vegyes 
Kórus közreműködését, mellyel 
színesítették az ünnepélyt. Külön 
köszöntünket fejezzük ki a megjelent 
vendégeknek. 

 

 

Bányász-nap  
Tokodaltáró, 2021. augusztus 31. 

 

 

 



ALTÁRÓI TÜKÖR 
 

 XXVII. évfolyam 3. szám  9 

T O K O D A L T Á R Ó I  B Á N Y Á S Z  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT IDŐSZAK 
ESEMÉNYEIRŐL 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzata és a 
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház sikeresen 
pályázott az Erzsébet a Kárpát-medencei 
Gyermekekért Alapítvány által kiírt napközis 
Erzsébet tábor lebonyolítására. Júliusi hónapban 
33, míg augusztus hónapban ezzel 36 gyermek 1 
hetes napközis táboroztatására volt alkalmunk. 

 
Egyúttal szeretném megköszönni: 

Tokodaltáró Község Önkormányzatának, hogy 
megvalósulhatott minden elképzelés.  
Mosonyi Ferencnének, Petrik Józsefnek, Galsiné 
Szűcs Zsuzsannának, Ónodi Bernadettnek, a 
táboroztatás során nyújtott segítséget. 
Köszönöm nyári diákmunkásainknak, Sinkó 
Rebekának és Ódor Máténak a mindennapi 
részvételt, a segítő együttműködésüket. 

Köszönöm Nagy Brigittának és Simonek 
Renátának, hogy mindkét tábor során mindenben 
segítettek és szabadidejüket nem sajnálva 
megtáncoltatták a gyerkőcöket. 

Köszönet a Tokodi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek a felejthetetlen élményért, a PBO 
konyhának a mindennapi, bőséges étel 
biztosítását, a Rajos Kft.-nek, hogy biztosította a 
gyermekek és dolgozók részére az ivóvizet, az 
Aloha Ugrálóvárnak a két fantasztikus 
ugrálóvárat, a Duna Múzeumnak, a Reimann 
Bányászattörténeti Miniverzum lenyűgöző 
tárlatvezetését, a Nipl Stefánia Uszodának, hogy 
gond nélkül tudtak fogadni egyszerre 36 
gyermeket, valamint a Kréber busztársaságnak, 
hogy gondoskodott a biztonságos utazásainkról. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Nagy 
Dénes-nek, hogy a táborok teljes ideje alatt 
rendelkezésünkre állt, és segített a gyermekek 
napközbeni ellátásában. 
 

PROGRAMKÍNÁLATUNK FOLYAMATOSAN 
BŐVÜL 

 
A Bányász Vegyeskórus, a Nyugdíjas Klub, 
valamint a Flóra kör ismét megkezdte 
foglalkozásait. 

 
2021. szeptember 15-től minden szerdán 17.30-
tól 19.00 óráig a Crazy Dance TSE tart 
felnőtteknek, gyerekeknek táncfoglalkozást a 
Művelődési Házban Bredóka Anna vezetésével. 
Jelentkezni folyamatosan lehet, a Crazy Dance 
TSE facebook oldalán, valamint telefonon a +36-
20/294-3755 telefonszámon. 
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Ismét lehetőség van jógázni, melyre Szalai 
Matildnál, a +36-20-417-9680 számon lehet 
jelentkezni, illetve igény esetén gyermekjógára is 
lesz lehetőség a későbbiek során. 

A jövőben tervezzük, hogy Tokodaltárón is 
elindítjuk a Gymstick foglalkozást, valamint 
ADHD-s gyermek részére fejlesztő tornát. 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő vezetésével ismét 
lesz Baba-mama Klub, melyre a 3 év alatti 
gyermekeket várja. Bejelentkezni a 06-30/220-
2832 telefonszámon lehet. Az első foglalkozás 
várhatóan 2021. október 6-án lesz. 
Mozi előadások az idei évben, az alábbi napokon 
lesznek: 

2021. október 10. 
2021. november 14. 
2021. december 12. 

2021. október 14-én Sziklai Károly helyi születésű 
festőművész kiállítása lesz megtekinthető a 
Művelődési Házban, melynek megnyitója 16.00 
órakor kezdődik. További információ a szokásos 
módon kerül kihirdetésre. 
 
Továbbra is várjuk az ötleteket, igényeket a 
lakosság részékről, milyen programokkal 
színesíthetnénk a Lakosság mindennapjait. 
 
Igény esetén Ifjúsági Kluboknak is szívesen 
szolgálunk hellyel, hiszen hamarosan beköszönt 
az őszi, téli időszak, amikor már szabadtéren nem 
túl kellemes a kint töltött idő. 

 
KEDVES GYEREKEK! KEDVES ÉRDEKLŐDŐK 

 
Hétfőnként 16-18 óra között kézműves foglalkozást 

tartunk a Bányász Művelődési Házban, melyre 
mindenkit szeretettel várunk! 

Ízelítő a foglalkozások tematikájából: 

- gyöngy állatok, ékszerek, 
- fonalfigurák, 

- dekorgumiból hűtőmágnes, kulcstartó 
- szalvétatechnikával képek, díszek készítése 

- gipszfigurák festése 
- karkötő fonás, csomózás 

- ablakdíszek, ajtódíszek készítése 
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I D Ő S E K  V I L Á G N A P J A  –  O K T Ó B E R  1 .  
 
Tisztelt Szépkorú Tokodaltárói Lakosok! 
 
A vírushelyzetre, valamint a 65 év feletti polgáraink egészségi állapotára való tekintettel, 
sajnálatos módon idén sem tudjuk zárt térben megrendezni a már hagyományos idősek 
köszöntőjét. Azonban az Altárói Tükör hasábjain keresztül sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük 
Önöket az Idősek Világnapja alkalmából Tokodaltáró Község Önkormányzata és Tokodaltárói 
Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében. 
 

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság 
 
Az idő … az idő csodákat művel, 
Sebeket gyógyít, bánatot küld el, 
Új hónapot, évet, évszakot hoz, 
Szomorúságot vagy örömet okoz. 
 
Az idő múlik, de kit zavar? 
Miért ne múlhatna, ha akar? 
Hisz mindig ragyog majd napsugár, 
S Időtől függetlenül énekel a kismadár. 
 
Múljon az idő, engem nem zavar, 
Múljon csak, múljon, ha akar. 
Az idő, mint egy drágakő, 
Mint a boldogság, csak eljő. 
 
Egyformán szép minden kor, 
Mert mind az életről szól, 
Mindegy, hogy idős vagy fiatal, 
Csendes, vagy erős a zivatar. 
 
Hisz a fiatalság el nem múlhat, 
Ez egy örök igazság, mit mindenki tudhat. 
A fiatalság minden embernek megmarad 
lélekben, 
Csak több tapasztalata lesz az életben. 
 
A lelki fiatalság nem a gyerekeké, 
Hanem csak a jó embereké, 
Hiába idős a boldog ember, 
Ha rendelkezik ugyanannyi életkedvvel. 

Önök tényleg tudják milyen nehéz ez, 
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz. 
Ennyi bábu között embernek maradni, 
Silány tv műsor helyett könyvet ragadni. 
 
Átéltek már sokféle rendszert, rengeteget, 
Megismerték a különböző „embereket”. 
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat, 
De lelkében az ember mindig fiatal marad. 
 
Oly csodás mikor új életet adhat, 
Mikor egy kis unokát kaphat, 
Mindezt az idő teszi lehetővé, 
De nem tehető mindenért felelőssé. 
 
Mindegy a kor, mi magyarok maradunk, 
De elsősorban emberek vagyunk, 
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez, 
Hisz előbb utóbb mind idősebb lesz. 
 
Példaképül szolgálni az előző nemzedéknek, 
Olyan embernek lenni, kire felnéznek, 
Utat, célt, jövőt mutatni a gyerekeknek, 
Komoly feladat ez az idős embereknek. 
 
S hogy mekkora boldogság, idősnek lenni, 
Célokat az életben megvalósítani, 
Nem kell más, egy kis idő csak 
Megmutatni az utat a fiataloknak.

http://baratsagclub.network.hu/blog/baratsag-club-blogja/miniska-zsejke-az-orok-fiatalsag
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H I R D E T É S E K
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A Z  Ó V O D A -  É S  I S K O L A F E J L E S Z T É S  A Z T  M U T A T J A ,  H O G Y  A  F I A T A L  
C S A L Á D O K  S Z E R E T N E K  I T T  É L N I  

 

Tokodaltáró egy sor pályázaton nyert: jutott 
kormányzati támogatás többek között az 
óvodaudvar és az iskola felújítására, orvosi 
eszközök beszerzésére, út- és járdafejlesztésre, 
vagy például a csapadékvíz-elvezető rendszer 
kiépítésére – dr. Völner Pál, a térség 
országgyűlési képviselője a helyi fejlesztésekkel 
kapcsolatban adott interjút a lapunknak, de 
szóba került a bányászhagyományok 
jelentősége is. 
 
„A bányász ősöktől örökölt munkakultúra, az ő 
hagyományaik továbbvitele és ápolása nélkül ez a 
térség ma nem lehetne ilyen sikeres. A környéken 
működő üzemek azért működhetnek 
eredményesen, mert az itteni emberek hatalmas 
szorgalommal és becsülettel végzik a munkájukat. 
Emellett azt is láthatjuk, hogy az az erős közösségi 
lét, összetartás, ami egykor a 
bányásztelepüléseket jellemezte, ma is tovább él” 
– fejtette ki az Altárói Tükörnek dr. Völner Pál. 
Tokodaltáró és a térség országgyűlési képviselője 
elmondta: a jövőben is lesznek olyan pályázatok, 
amelynek a keretében indulhat a település, de 
eddig is rendkívül sikeres volt Tokodaltáró, 
amikor ilyen lehetőségek nyíltak. 
 
„Petrik József polgármester úr és a kollégái, 
illetve az itteni civilek, vállalkozók nagyon 
eredményesek voltak. A falu csapadékvíz-
elvezetésének fejlesztésére például mintegy 85 
millió forint támogatást ítélt meg a kormányzat, 
de a tokodaltárói vállalkozók is jelentős sikereket 
könyvelhetnek el: összesen több mint 410 millió 
forint jutott nekik csak a Széchenyi 2020 
keretében” – részletezte az elmúlt évek 
eredményeit dr. Völner Pál. Hozzátette, hogy 
2010 óta a kormány kiemelt figyelmet fordít a 
falvakra és az ott élőkre, ezért is hozták létre a 
Magyar Falu Programot (MFP). „Ennek a pályázati 
rendszernek a keretében időről időre olyan 
kiírások jelennek meg, amelyek gyors és praktikus 
változásokat hoznak egy-egy település életében. 
Ami Tokodaltárót illeti, nemrégiben például 
közösségszervezéssel foglalkozó kollégák bérére 
ítéltek meg támogatást a településnek, de 
érkezett már forrás orvosi eszközök beszerzésére, 
önkormányzati út és járda fejlesztésére, a közös 
területek karbantartását szolgáló eszköz, traktor 
beszerzésére és falugondnoki busz vásárlására is” 

– sorolta az országgyűlési képviselő. Hozzátette: 
mindezek mellett az óvodaudvar és az iskola 
fejlesztésére is érkezett pénz Tokodaltáróra az 
MFP keretében, és, mint mondta, számára ezek a 
legfontosabb projektek, hiszen azt mutatják, hogy 
a fiatalok itt szeretnék felnevelni a gyermekeiket, 
és minél jobb környezetet akarnak biztosítani 
nekik. „A kormány igyekszik minden támogatást 
megadni a falvaknak. Emlékezhetünk: nem volt ez 
mindig így. Amikor a baloldal volt kormányon, 
megpróbálták ellehetetleníteni a vidéket. Ma is 
lenézik az itt élő embereket: a nyilatkozataikban 
azt éreztetik, hogy aki kisebb településen él, 
butább, szerencsétlenebb, mint egy fővárosi. Ezt 
ki kell kérnünk magunknak!” – szögezte le dr. 
Völner Pál.  

 
A képviselő elismeréssel szólt arról, hogy 
Tokodaltáró indult és nyert a Tisztítsuk Meg Az 
Országot környezetvédelmi pályázaton. „Meg kell 
óvnunk a természetet, a klímát, ez mindannyiunk 
közös érdeke és felelőssége. Az itt élők ezt jól 
tudják, és ennek megfelelően is cselekednek. A 
kormány egyébként most több olyan folyamatot 
is elindított, amelyek ezt a célt szolgálják – legyen 
szó akár az egyszerhasználatos műanyagok 
betiltásáról, az illegálishulladék-lerakatok 
felszámolásáról, vagy éppen a felelős 
állattartásról” – említette a példákat a képviselő. 
Az utóbbival kapcsolatban arra is felhívta a 
figyelmet, hogy Tokodaltáró a kutyák és macskák 
ivartalanítására, oltására, chipelésére is nyert 
állami támogatást. 
 
A jövőre vonatkozó tervekről szólva a képviselő 
elmondta, hogy az egész térség közlekedését 
megkönnyítő M100-as út alapkőletétele fél éven 
belül megtörténhet, és ha minden jól megy, 
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hamarosan jó hírekről számolhat be az 
Esztergom-Almásfüzitő vasútvonallal 
kapcsolatban is. 
 
„Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy 
folyamatosan előre léphetünk az élet egyes 
területein. A koronavírus-járvány, bár sok 
fájdalmat és szenvedést okozott, gazdasági 
szempontból nem döntötte romba az országot. Ez 
annak köszönhető, hogy 2010-2019 között 
kiépítettük a munkaalapú társadalmat. A magyar 
emberek munkából akarnak megélni, és a 
kormány ehhez a lehető legtöbb támogatást adja: 
segítjük a vállalkozásokat abban, hogy minél több 
munkahelyet tudjanak teremteni és minél 
korszerűbben működhessenek, emellett 

mérsékeltük az adókat is. Így amikor a 
korlátozásokat be kellett vezetni, a gazdaság 
sokkal kevésbé volt sérülékeny, mint megannyi 
más országban” – ismertette az elmúlt időszak 
törekvéseit és eredményeit dr. Völner Pál. 
Hozzátette, hogy amennyiben továbbra is ilyen jól 
haladnak a dolgok, a gyermeket nevelő szülők 
visszaigényelhetik – az átlagjövedelem mértékéig 
– a teljes személyijövedelem-adójukat erre az 
évre vonatkozóan. „De nemcsak a családok járnak 
jól, hanem az idősebb korosztály is. Amellett, 
hogy visszaépítjük a 13. havi nyugdíjat, idén 
jelentős nyugdíjprémiumhoz is hozzájuthatnak” – 
mondta. 

 
 
 

 
 

TISZTELT TOKODALTÁRÓI LAKOSOK! 
 

A 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.  
Köszönettel fogadunk elsősorban szezonális gyermekruha, játék, illetve mások számára még jól 
használható használati tárgy adományt. Nagy tisztelettel kérjük az adományozókat, hogy olyan 
ruhaneműket, játékokat, használati tárgyakat szíveskedjenek hozni, amelyek tiszták és szakadás 

és foltmentesek, valamint mások számára még jól használhatóak.  
 

Az október 9-i „Gesztenye Fesztiválon” a sátrunkban egészségügyi szűrőprogrammal, 
gyermekprogramokkal várjuk a kedves érdeklődőket.  

 
Várjuk továbbá azok jelentkezését, akik szeretnének 

csatlakozni hozzánk tagnak, támogatónak, illetve 
önkéntesnek.   
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T Á J É K O Z T A T Á S  Ü G Y F É L F O G A D Á S R Ó L ,  E L É R H E T Ő S É G E K R Ő L  
 

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            Telefon: 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! 
 

FELNŐTT HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. Egészségház 

Telefon: 06-33/466-436

Felhívjuk figyelmüket, hogy Dr. Oláh András 
felnőtt háziorvos rendelése ideje 2021. 

szeptember 6-tól az alábbiak szerint változik: 
 

DR. OLÁH ANDRÁS 
I. számú körzet 

 
 
 
 

DR. SZABÓ ÉVA 
II. számú körzet 

 
                                                   HÉTFŐ 

DOROGON: 08:00-11:00 
TOKODALTÁRÓN: 14:30-15:30 

KEDD 
TOKODALTÁRÓN: 07:00-11:00 

SZERDA 
DOROGON: 08:00-11:00 

TOKODALTÁRÓN: 14:30-15:30 

CSÜTÖRTÖK 
TOKODALTÁRÓN: 07:00-11:00 

PÉNTEK 
DOROGON: 11:00-12:00 

TOKODALTÁRÓN: 12:15-15:15 

 

HÉTFŐ 
Betegrendelés                                     08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:     10:00-12:00 

KEDD: 
Betegrendelés:                                     12:00-14:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      14:00-16:00 

SZERDA 
Betegrendelés                                      08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      10:00-12:00 

CSÜTÖRTÖK: 
Betegrendelés:                                     12:00-14:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      14:00-16:00 

PÉNTEK: 
Betegrendelés                                      08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      10:00-12:00 

mailto:tokodaltaro@tokodaltaro.hu
mailto:vedono@tokodaltaro.hu
https://www.dropbox.com/s/lc59tfwwgx18ln3/I%20sz%C3%A1m%C3%BA%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzet%20utcalista.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j17keacx7ycyf4e/II%20sz%C3%A1m%C3%BA%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzet%20utcalista.docx?dl=0
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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  
 

2510 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: 08:00 – 15:00 óra 

Szabadság, valamint egyéb akadályoztatás esetén sürgős esetben a helyettes családsegítőtől:  
Csertő Csaba 30/961-8791, vagy a Dorogi központtól kérhető segítség a 30/323-6898. 

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.) 

mailto:fogorvos@tokodaltaro.hu
mailto:szoc.al.ell.altaro@gmail.com
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F E L H Í V Á S  
 

A Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház rajzversenyt hirdet 
 

Kedvenc gesztenyés emlékem 
 

címmel, gyermekek részére. 
 

Az alkotók három korcsoportban nevezhetnek: 

- óvoda, 
- általános iskola 1-4.osztály, 
- általános iskola 5-8. osztály. 

 
Szabadon választott technikával készült (ceruza, filctoll, zsírkréta rajz, festmény, 

kollázs, montázs stb.), A/4-es méretű egyéni alkotásokat várunk. 
 

Az elkészült művek hátára kérjük ráírni, az alkotó nevét, életkorát, osztályát vagy 
csoportját, valamint a kép címét. 

 
A pályázatok beadási határideje:  2021. október 4. hétfő 12 óra. 

Az alkotások leadási helye: Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 14. 

Mind a három korcsoportból az első három helyezett díjazásban részesül, azonban 
minden pályázó emléklapot és egy kis meglepetést kap. 

A rajzversenyen elért eredményeket a Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 
Facebook oldalán tesszük közzé. 

A díjak és az emléklapok átadása 2021. október 9-én, szombaton,  
az I. Tokodaltárói Gesztenyefesztiválon történik. 
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F E L H Í V Á S  K É Z M Ű V E S E K ,  K E R E S K E D Ő K ,  Á R U S O K  R É S Z É R E !  
 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzata várja kézművesek, hagyományőrző minőségi termékekkel 

rendelkező árusok, kereskedők jelentkezését a  
 

Tokodaltárói Gesztenyefesztiválra. 
 

A rendezvény 2021. október 9-én 13-22 óra között kerül megrendezésre  

Helyszíne: Tokodaltáró 2455 helyrajzi számú terület (volt teniszpálya) 
 

Jelentkezni az alábbi címen lehet: 

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31. 

muszak@tokodaltaro.hu 
 

Jelentkezés határideje 2021. október 4.  
 

− A helykiosztás a jelentkezés sorrendjében történik.  
− A kitelepülés során a rendező illetékes munkatársa határozza meg az árusítás pontos helyét. 
 Ellenőrzi, hogy a jelentkezési lapon feltüntetett áruval jelent-e meg a fesztiválon. 
− A rendezvényen áramellátás biztosított, az árusítóhelyek kialakításához szükséges 
 asztalokról, sátrakról stb. az árusítónak kell gondoskodnia.  
− Kizárólagos árusítási jogot senkinek, semmilyen termékre nem biztosítunk. 
− A külön jogszabályokban előírt szakhatósági- és egyéb engedélyek beszerzéséről az árusító 
 gondoskodik. 
− Az rendezvény ideje alatt az áru őrzéséről és védelméről az árusító gondoskodik. 
− Gépkocsival behajtani az árusítás helyére csak az építés, bontás idejére lehetséges.  
− Az árusítást befejezően az árus a helyszínen szemetet nem hagyhat. 

 
A rendező fenntartja a jogot, hogy az időjárási, illetve járványügyi körülményeket figyelembe véve 
a rendezvényt más helyszínre helyezze át, illetve elhalassza, vagy eltörölje. 

 
 

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