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Meggyújtottuk az első adventi 

gyertyát 

„Van-e érzés, mely forróbban és 

sejtelmesebben megdobogtatja az 

emberi szívet, mint az ünnep és a 

várakozás izgalma?” 

/Márai Sándor/ 

Hagyományainkhoz híven idén, 

december másodikán is sor került az 

első adventi gyertya meggyújtására.  

 

Dunaalmási 

Híradó  
 

 

 

Az összejövetelt lázas készülődés előzte 

meg. A falu karácsonyfáját – melyet 

idén ismét a Laposa család 

adományozott a falunak, melyet ezúton 

is szeretnénk megköszönni - már 

szombaton felállították és feldíszítették 

a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Dunaalmás Barátainak Köre, 

a Csokonai Művelődési Ház és az Aqva 

Elektro Kft. lelkes önkéntesei. 

Karácsonyfánk díszei a Dunaalmási 

Csokonai Általános Iskola tanulóinak 



köszönhetők. A vasárnapi rendezvény 

– mint ahogy azt már megszokhattuk 

– nagyon sok látogatót vonzott a 

Csokonai-park előtti parkolóhoz.  

A rendezvényen részt vevőket teával, 

forralt borral és süteménnyel kínálták 

a szervezők. Az óvodai 

munkaközösség tagjai az ovisok 

kézműves termékeit kínálták, 

amelynek célja új szekrények 

vásárlásának megtámogatása az 

intézménybe. 

Ünnepi zenés-verses műsorról a Kék 

Duna Óvoda, a Nyugdíjas Klub és a 

Dunaalmási Csokonai Általános Iskola 

gondoskodott. Ollé Árpád 

polgármester úr köszöntő 

beszédében felhívta a figyelmet az 

összetartozás és a szeretet 

fontosságára, mindemellett kifejezte 

örömét, hogy településünk lakói ilyen 

szép számban jelentek meg a 

karácsonyi ünnepkör várakozással teli 

időszakának kezdetén. A megjelent 

gyerekek külön ajándékot kaptak, 

hiszen a következő hét csütörtöke 

(Mikulás napja) róluk szólt.Az 

előadások után a részt vevők teázás, 

sütizés és csevegés közben külföldi és 

magyar előadók karácsonyi zenéit 

élvezhették.  Reméljük, jövőre is 

legalább ilyen szép számban és ilyen 

nagy örömmel, lelkesedéssel veszünk 

részt az első adventi vasárnapi 

rendezvényen.    KJ 
 

Tájékoztatás 
 

Sajnálatos bejelentéssel érkezett 

Dunaalmásra a polgármesteri 

hivatalba a Pannon Takarék Bank 

újonnan megbízott régióvezetője 

Vajda Csaba. Tájékoztatása szerint a 

Bank költségei optimalizálása 

érdekében kénytelen bezárni néhány 

kistelepülésen fenntartott 

bankfiókját, és ebbe a dunaalmási és 

a szomódi bankfiók is belekerült. 
 

A bezárás indoka, hogy ezek a 

kisforgalmú fiókok nem termelnek 

annyi bevételt, ami a 

fennmaradásukat indokolná, tehát a 

lakossági pénzmozgások nem érnek el 

akkora mértéket, ami kitermelné a 

fenntartás költségeit, azért sem, mert 

a hitelezés intenzitása rendkívül 

alacsony. 
 

A banki szolgáltatást december 31-ig 

működtetik, utána bezárnak, a 

jelenleg ott dolgozók a megmaradó 

üzletekben folytatják a munkát. Banki 

ügyintézés céljából ezután a tatai 

fiókot (Ady Endre út) leszünk 

kénytelenek felkeresni. A 

bankautomata a zárás után még egy 

ideig működni fog, ennek pici előnye, 

hogy eddig feltöltése a nyitvatartási 

időben volt csak lehetséges, ez 

januártól leegyszerűsödik. 

Ollé Árpád 



És lett toronyóra! 

 

Valamikor a nyár vége felé történhetett, 

hogy Kun Lajos alpolgármester úr gondolt 

egy merészet: kitalálta, hogy kell a 

református templom tornyába újra óra. 

Nem úgy gondolta, hogy „majd egyszer 

csak lesz, valahogy”, úgy gondolta 

karácsonyra kell. 

Nem sokáig rágódott a gondolaton, 

ötletéről több ismerősével, barátokkal, 

kollégákkal is beszélgetett, mely 

beszélgetések kiterjedtek a református 

gyülekezetre is. 

A beszélgetéseket tettek követték: A 

képviselő testület támogatásával a civil 

kezdeményezés nyomán egy 

együttműködési megállapodást kötöttünk 

a Református Egyházközséggel, melyben az 

önkormányzat vállalja, hogy a civil 

kezdeményezést felkarolja, a tervezett 

adománygyűjtésből befolyt összegeket 

bevételezi, az árajánlatok közül a legjobbat 

kiválasztva az óra elkészítését megrendeli, 

a munka elvégzése után a kivitelezőt 

kifizeti. Az Egyházközség pedig vállalta, 

hogy az elkészült órát tulajdonba kapja és a 

karbantartást átvállalja. A vállalkozó 

kiválasztásra került: a székesfehérvári 

Rancz Első Magyar Toronyóragyár Kft., ők 

készítették a neszmélyi templom óráját is, 

ami tíz éve hibátlanul működik. 

Közben az adománygyűjtés is megindult, 

melyet a terv szerint öten koordináltunk: 

Kun Lajos, Komáromi Kálmánné, Domján 

Viktor, Komáromi Norbert és Ollé Árpád. 

A megállapodás aláírása után bő egy 

hónappal az óra várható ára: 2.3 millió 

forint, összegyűlt. 

Az ötletgazda, a gyűjtést vezetők, az 

önkormányzat, az Egyházközség és 

Dunaalmás nevében ezúton szeretném 

tisztelettel megköszönni mindannak a 124 

adományozó magánszemélynek, 

szervezetnek, családnak, vállalkozásnak, 

akik anyagilag hozzájárultak a 

kezdeményezéshez. 

Mire ez az újság megjelenik, addigra – a 

világháború alatt megsemmisült óra helyén 

– újra nézhetjük a pontos időt a 

templomtornyon, és a templom 30 éve 

avatott új templomsüveggel együtt újra 

régi fényében fog pompázni. 

Végül szeretném megköszönni minden 

szervezőnek, a lebonyolításban részt 

vevőnek az elvégzett munkáját. 

Ollé Árpád 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  

hogy 2018. december 27-tól december 28-ig 

a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási 

Kirendeltsége igazgatási szünet miatt zárva tart, az 

ügyfélfogadás szünetel.  

 

Telefonon ügyeletet tart:  

Ollé Árpád polgármester: 06-30/509-5883 

Makay Tibor kirendeltség-vezető:   

    06-30/453-3426 

Mikéné Jónás Erika anyakönyvvezető: 

    06-30/504-6628 

 

A Dunaalmási Kirendeltség munkatársai 2019. 01. 

02. napjától a megszokott ügyfélfogadási időben 

várják ügyfeleiket. 

Kérjük szíves megértésüket!   

  Makay Tibor kirendeltség-vezető  



 
 



 

 



 

 

 


