Dunaalmási
Híradó

2018. február

31-ig tartó időszakban határozta meg.

Önkormányzati hírek

A képviselő-testület a 7/2018. (I.31.) határozatával
a Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába a
2018/2019. nevelési évre történő óvodai
jelentkezés időpontját 2018. április 23-tól április
25-ig tartó időben határozta meg.

A képviselő-testület január 31-én rendes ülést
tartott. Az ülésen az alábbi döntés született.
A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat
2018. évi költségvetését, és megalkotta a 2018. évi
költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati
rendeletét. A rendelet megtekinthető az
Önkormányzati
Hivatalban
és
a
www.dunaalmas.hu honlapon.

A képviselő-testület a 8/2018. (I.31.) határozatával
a
települési
folyékony
hulladékkezelési
közszolgáltatás ellátására a továbbiakban is a
Bazsika-Trans Kft-t bízta meg a következő két évre.

A képviselő-testület a 3/2018. (I.31.) határozatával
elfogadta Dr. Magyar Zsuzsanna és Katona Péter
Zsolt együttesen megküldött vételi ajánlatát a
Dunaalmás, Almási u. 48. szám alatt található, 4347
hrsz-ú ,volt „rendőr lakásra” vonatkozóan. Az
ingatlant bruttó 4 000 000 Ft vételáron értékesíti
részükre. Az értékesítés során felmerülő egyéb
költségek a vásárlót terhelik.

A képviselő-testület a 9/2018. (I.31.) határozatával
Dunaalmás és Neszmély területén lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező 0-6 éves korú
egészséges gyermekek részére gyermek-szakorvosi
tanácsadás ellátására a továbbiakban is dr. Boda
Mária gyermek-szakorvost bízta meg.
A
képviselő-testület
a
10/2018.
(I.31.)
határozatával elfogadta a 2018. évre szóló
kulturális és egyéb rendezvény programtervét.

A képviselő-testület a 4/2018. (I.31.) határozatával
értékesítette a tulajdonában lévő 5645 hrsz-ú 285
m2 nagyságú ingatlant Antal László részére. Az
ingatlan ellenértékét bruttó 300 000 Ft-ban
határozta meg. Az értékesítés során felmerülő
egyéb költségek a vásárlót terhelik.

A képviselő-testület a 11/2018. (I.31.) és 12/2018.
(I.31.) határozataival két pályázat benyújtásáról
döntött. Az egyik pályázat a régi strand kútjának és
kifolyásának felújítását, megfelelő kialakítását
támogatna, míg a másik a régis strand területére
megtervezett „Pihenő-tó” kialakításához és
parkosításához nyújtana pénzügyi forrást. A két
pályázattal összesen 10 millió forinthoz jutna az
önkormányzat.

A képviselő-testület a 5/2018. (I.31.) határozatával
1000 Ft/hónap bérleti díjat állapította meg Tatai
Kornél Tatai lakos részére, a Vöröskőalja utcában
található 5714/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
bérbevételére.
A képviselő-testület a 6/2018. (I.31.) határozatával
a Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda nyári zárva
tartását a 2018. augusztus 6-tól 2018. augusztus

A képviselő-testület tárgyalta a Megyei Jogú
Városok Szövetség elnökének megkeresését,
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A 3-4. osztályos korosztály első helyezettje TóthKurucz Alexander 3., és Mócz Friderika Dorka 4.
osztályos tanulók, második helyezettjei Dégen
Botond 3., és Horváth László Máté 4. osztályos
tanulók és harmadik helyezettje Horváth Dániel
László 4. osztályos tanuló lettek.

melyben kérte, alakítsa ki véleményét a testület az
általuk
megfogalmazott
„védjük
meg
településeinket, védjük meg hazánkat” című
felhívásról. A felhívás a Soros-terv elutasításáról, a
tömeges bevándorlás megakadályozásáról, illetve a
bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen
irányul. A képviselő testület a 14/2018. (I.31.)
határozatával
egyetértett
a
felhívásban
foglaltakkal.

A meseíró verseny alsó tagozatának dobogósai:
Talabér Richard 4. osztályos és Galambos Gréta
Panna 3. osztályos tanulók. A felső tagozatban
Kószás Lea Eszter 6. osztályos, Cziemler Dóra
Antónia 5. osztályos, Kurdi Zsófi 6. és Bocsi Ramóna
5. osztályos tanulók állhattak dobogóra.

Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés
2018. február 28-án lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

A meseillusztrációs rajzversenyre nagyon sok
alkotás érkezett, több dobogós hely is született. Az
első helyezett rajzok alkotói: első osztályból Török
Zsolna, a másodikosok közül Juhász Eszter és
Talabér Csenge, a harmadikos Becsei Zsombor, az
ötödik osztályos Bocsi Ramóna, Körmöndi Emese és
Talabér Levente Gábor, hatodik osztályból Kószás
Lea Eszter és Kurdi Zsófi, a hetedikes Kerecsényi
Ákos és Nádasdi Jázmin Éva és a nyolcadikosok közül
Dégen Adél, Kovács Bianka Emília és Várkonyi
Andrea. A közönség- és különdíjat Horváth Csenge
Napsugár negyedik osztályos tanulónk nyerte. Az
alkotásokból kiállítást rendeztünk.

Csokonai Általános Iskola
Tanév közben félúton
Az idei tanévben minden iskolás gyermek számára
fontos dátum volt a január 26, hiszen addig tartott
a tanév első féléve, s akkor került sor a
szeptembertől kezdődő, 19 tanítási hétből álló
időszak értékelésére.
A Csokonai Általános Iskolában 118 tanuló kapott
félévi értesítőt, összesített tanulmányi átlaguk
3,99; az alsó tagozaté: 4,16; a felső tagozaté: 3,82.
A legjobban teljesítő osztálynak alsó tagozatban a
negyedik, felső tagozatban az ötödik osztály
bizonyult.
A tanórai teljesítésen túl tanulóink sok iskolai,
területi és országos versenyen is összemérték
tudásukat.
Iskolai szinten a magyar népmese napja alkalmából
mese- és a magyar nyelv napjára emlékezve
helyesírási
és
nyelvhelyességi
versenyt
szerveztünk.
Az október 17-én megrendezett meseversenyen
három kategóriában – mesemondó, meseíró és
meseillusztráció készítése – és több korcsoportban
mérték össze tudásukat a diákok.
A mesemondók közül az 1-2. osztályos
korosztályban első helyezett Tóth-Kurucz Adrián 1.
osztályos és Orosz Anna 2. osztályos tanuló,
második helyezett az első osztályos Sipák Fanni és
harmadik helyezett a szintén első osztályos Szabó
Anasztázia lettek.

November 8-án a nyelvhelyességi és helyesírási
versenyen szintén több tanulónk vett részt.
A második osztályos korosztályban első helyezett
lett Baráth Barnabás, második helyezett Kun
Szabolcs és harmadikként Juhász Lana végzett.
Harmadik osztályban első Bihacker Balázs, második
Juhász Panna és harmadik helyezett Balázs Botond
lett. Negyedik osztályban Horváth Dániel László
állhatott a dobogó legfelső fokára, őt követték
Németh Boglárka és Abou-Zahr Nader.
A felső tagozatban kettő korcsoportban
versenyeztek a gyerekek. Az ötödik-hatodik
osztályos korosztályban első helyezett lett az
ötödikes Talabér Levente Gábor, őt követte a
hatodikos Darázsi Málna Anna és osztálytársa Nagy
Lilla Krisztina. A hetedik-nyolcadik osztályosok
versenyében a legeredményesebb a nyolcadikos
Wittenberger Réka lett, másodikként osztálytársa
Koszti Kitti, harmadikként a hetedikes Szebellédi
Nelli jeleskedett.
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A területi és járási versenyek közül a
"Természettudományok
és
matematika a
természetben", röviden a MATATA-túrán vettek
részt szeptember 16-án a hetedik, nyolcadik
osztályos és szeptember 30-án negyedik-ötödik és
hatodik osztályos tanulóink. Mindkét fordulón
született dobogós hely. A negyedikesek egyik
csapata harmadikként végzett, a versenyzők:
Horváth Dániel László, Horváth László Máté és
Kulcsár Larion voltak. A felső tagozatosok közül első
helyezett lett a Tata környéki iskolák között az
ötödik osztály csapata, melynek tagjai Bocsi
Ramóna, Körmöndi Emese, Pócsmegyeri Petra és
Talabér Levente voltak.

fordulója. A tatabányai megyei fordulóba
kiemelkedő eredményével Kecskeméti Zoltán 8.
osztályos tanulónk jutott be.
A matematikai és logikai gondolkodást is fejlesztő
sakkfoglalkozásokra az idei tanévben rendszeresen
18 tanulónk jár. A tanév alatt már több
megmérettetésre
is
sor
került.
A
legeredményesebb versenyző a második osztályos
Kun Szabolcs, aki az október 16-án megrendezett
VII. Jóka Kupán harmadik, a január 27-i XXVII.
Bábolnai Sakkfesztiválon első helyezett lett a
nagyszámú versenyző között.
Az őszi időszakban sportversenyben sem volt hiány.
Október 2-án a tatai edzőtáborban atlétika
versenyen vett részt kettő csapatunk. Ezúttal a
második korcsoportú fiúk voltak a legügyesebbek,
akik összteljesítményük alapján a harmadik helyen
végeztek. A csapat tagjai: a harmadik osztályos
Kerecsenyi Erik, a negyedikes Galambos Bence
Csegő, Horváth László Máté és Kulcsár Larion és az
ötödik osztályos Tircs Simon. A lányok is
ügyeskedtek, negyedikek lettek. A csapat tagjai: a
negyedik osztályos Mócz Friderika Dorka, Nagy
Fanni Kata, Szabó Zsuzsanna és Szépfi Hanna és az
ötödikes Bocsi Ramóna és Pócsmegyeri Petra.

Október 13-án került sor a Bolyai Matematika
Csapatversenyre, ahol diákjaink 4 fős csapatokban
mérettették meg matematikai - főleg logikai tudásukat. A tatai Vaszary Általános Iskolában
megrendezett versenyen harmadik, negyedik,
ötödik és hatodik osztályosaink vettek részt. Ezúttal
a negyedikesek szerepeltek a legsikeresebben,
csapatuk tizennyolcadik helyen végzett a közel
hatvan induló csapat között. A csapat tagjai:
Galambos Bence Csegő, Horváth Dániel László,
Horváth László Máté és Mócz Friderika Dorka.
A november 10-én megrendezett Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyen is ügyeskedtek tanulóink. A
legszebb eredményt a negyedikesek érték el, a
közel ötven induló csapat között ötödik helyezettek
lettek. Versenyzők: Gölöncsér Barbara, Mócz
Friderika Dorka, Szabó Zsuzsanna és Szépfi Hanna
Flóra. A felső tagozatos csapatok közül a
nyolcadikosok eredménye bizonyult a legjobbnak,
hiszen tizenkilencedik helyen végeztek a
nagyszámú induló között. A csapat tagjai: Herczeg
Martin Bence, Dégen Adél, Kovács Kíra és Várkonyi
Andrea.

Október 3-án harmadik és negyedik osztályosokból
álló csapatunk kistérségi kidobós bajnokságon vett
részt Tatán. A negyedik helyezett csapat tagjai:
Balázs Botond, Dégen Botond, Kerecsényi Erik,
Galambos Gréta Panna, Tenk Nikoletta harmadikos
és Galambos Bence Csegő, Kulcsár Larion, Horváth
László Máté, Mócz Friderika Dorka, Nagy Fanni
Kata, Szabó Zsuzsanna és Szépfi Hanna Flóra
negyedik osztályos tanulók.
Október 11-én rendezték meg a hagyományos
mezei futóversenyt a tatai és Tata környéki iskolák
részvételével Tatán, melyen a versenyzők 10003000 m-es távot futottak festői környezetben, az
Öreg-tó partján. Az ötszáz fő körüli induló között
tanulóink ismét nagyon szépen szerepeltek. Saját
korcsoportjában a 3. osztályos Dégen Botond
harmadik, a hatodikos Kószás Lea ötödik, a
nyolcadikos Herczeg Martin nyolcadik és
osztálytársa Németh Balázs kilencedik, a
negyedikes Mócz Friderika Dorka tizenkettedik és
Kulcsár Larion tizenkilencedik lett.

November 22-én került sor a Kárpát-medencei
Simonyi Helyesírási Verseny iskolai fordulójára,
melyben hat tanulónk mérettette meg tudását. Az
iskolák eredményeinek összehasonlítása után
kaptuk a jó hírt, hogy az összesítőben harmadik
helyezett lett Talabér Levente Gábor ötödik
osztályos tanulónk, aki így a megyei versenybe is
bejutott.
November 28-án volt a hetedikes és nyolcadikos
korosztályú országos angol verseny iskolai
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Eredményekben gazdag és programokban
bővelkedő félévet zártunk. Természetesen a
félévzárás nem ad lehetőséget a pihenésre, hisz a
tanév végéig – utolsó tanítási nap: június 15.
péntek - tartó öt hónapban is akad tennivaló
bőven. Ezt az időszakot csak az március 30-tól
április 6-ig tartó tavaszi szünet szakítja meg.
2018. január 31.

gépjárművük életkora miatt változik a
fizetendő adó mértéke.
Az éves adót minden adónemben továbbra is két
részletben 2017. március 16-éig, illetve 2017.
szeptember 15-éig kell megfizetni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2.
melléklet II. A. 4. pontja értelmében az adózónak az
építményadóról, a telekadóról és a magánszemély
kommunális adójáról az adókötelezettség
keletkezését, illetve változását követő tizenöt
napon belül kell adatbejelentését teljesítenie.

Horváth Anikó ig.

Adózói tájékoztató

Tehát, ha valaki Dunaalmáson elad vagy vásárol
ingatlant, az adásvételtől számított 15 napon belül
köteles bejelenteni a változást. A bírságolás
elkerülése érdekében kérem a fenti határidő
pontos betartását!

Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy Dunaalmás
Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a
helyi adókról szóló 24/2012. (XI. 29.) rendeletében
az idei évre sem változtatott az adómértékeken. A
Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község
Önkormányzatának
hivatalos
honlapján:
www.dunaalmas.hu.

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a
34/450-012 / 2- es melléken, vagy személyesen a
2545 Dunaalmás, Almási u. 32. sz. alatt a földszinti
irodában,
illetve
e-mailben
ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen.

Ennek értelmében:
Magánszemélyek kommunális adója:
8.000,- Ft /év/ adótárgy
Építményadó:
600,- Ft /m2
Telekadó:
40,- Ft /m2

Dunárné Németh Renáta

Lakossági tájékoztató

Helyi iparűzési adó:

Változás a közúti gépjárművezetők
alkalmassága megállapításában

állandó
jelleggel
végzett
iparűzési
tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a,

egészségi

2018. január 13-tól életbe lépett a közúti
járművezetők
egészségi
alkalmasságának
megállapításáról szóló 13/1992. (VI.26.) NM
rendelet módosítása.

ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén naptári naponként 3.000,- Ft/
nap.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
alapján beszedett gépjárműadó mértéke sem
változott.

Egyes szív- és érrendszeri betegségek továbbá
egyes idegrendszeri betegségek megléte esetén
soron kívüli alkalmassági vizsgálat válhat
szükségessé.

A beszedett gépjárműadó 60 %-a a költségvetést,
40 %-a Önkormányzatunkat illeti meg.

Kérem tájékozódjon háziorvosánál.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az idei évben
azon adózók kapnak gépjárműadó kivetésről
határozatot

Tatabánya, 2018. január 31.
Harsányiné Dr. Patkó Enikő

akik a tavalyi év folyamán vásárolták
gépjárművüket és az idei évtől kell adót fizetniük,
illetve

megyei tiszti főorvos
4

c)
tulajdonában, vagy használatában lévő
ingatlanról közterületre kihajló, valamint az
ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek
esetében az oldalirányban elhelyezkedő
közterületen lévő növények közlekedést
akadályozó gallyazásáról,

Lakossági tájékoztató
Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről szóló 5/2015.(III.25.) önkormányzati
rendelete értelmében szeptember 1. napjától
következő év április 30. napjáig vasárnap és
ünnepnapok kivételével engedélyezett a kerti
hulladék nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi
maradvány.

d)
az ingatlannak a tisztántartásáról és
gyommentesítéséről,
ingatlanán
lom,
környezetszennyező
anyag
tárolásának
megszüntetéséről,
e)
a szórakozóhelye, vendéglátóhelye,
üzlete elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről
és a hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti járdaszakasz tisztántartásáról.

Az élhetőbb Dunaalmásért szóló
14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a
képviselő-testület a közösségi együttélés
alapvető szabályként meghatározta, hogy
robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros
fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros
permetező és ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra és 20
óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon
kívüli időszakban és vasárnap, illetve
ünnepnapokon nem használható.
A rendelet értelmében, aki az engedélyezett
időszakon kívül a fenti eszközöket használja, az
a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el, ami 150.000 Ft
közigazgatási bírsággal sújtható!

E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az
ingatlan tisztítása, hó- és síkosság mentesítése,
pormentesítése, gyommentesítése.
A rendeletben meghatározott magatartások
közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek, melynek megszegése esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.

Közérdekű információ
Elsősorban azok részére, akik palackos PBgázt használnak, de a palack cseréje
problémát okoz. Számukra nyújthat
segítséget Mike János neszmélyi vállalkozó
(06/20/559-7396), palackos gáz házhoz
szállítással.

Az ingatlanok tisztántartásáról szóló
7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet
értelmében az ingatlan tulajdonosa, bérlője,
használója köteles gondoskodni:

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi vállalkozással kötött
közszolgáltatási szerződést:

a)
az ingatlana előtti járdaszakasz, járda
hiányában három méter széles területsáv, vagy
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és

BAZSIKA TRANS KFT.
Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.

b)
az ingatlana előtt lévő járdaszakasz
melletti nyílt árok, járda hiányában az ingatlana
előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán
tartásáról,

Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658
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A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:

Tájékoztatás az

- Tornacsarnokban
gondnoknál,

Egészségforrás Tornacsarnok
használatáról

Lévai

Ferencné

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett

Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola
mellett)

www.dunaalmas.hu honlapon az
Intézmények
menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.

Tornacsarnok
bérlésével
kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:

Csokonai Művelődési Ház

Polgármesteri Hivatalban, Szücs
Anett pénzügyi ügyintézőhöz személyesen,
vagy telefonon a 34/450-012/7-es
melléken, 30/453-3584 mobilszámon, vagy
a penzugy.dunaalmas@gmail.com email
címen, vagy

A dunaalmási Csokonai Művelődési Ház március
havi programjai:
Március 03. szombat: VI. Hagyományőrző
Borverseny a Hegyközség, Dunaalmás Község
Önkormányzata és a Baráti Kör szervezésében

a Tornacsarnokban Lévai Ferencné
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

Március 10. szombat: Nőnapi bál a Baráti
szervezésében

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

Kör

Március 13. kedd: Könyvtármozi

A bérlés menete: A kérelmet írásban, az
erre a célra rendszeresített nyomtatványon,
a használat előtt 5 nappal kell benyújtani.
Bérelni a szabad időpontokat lehet. A
kérelmet a polgármester bírálja el. A
bérléshez a kérelmezővel bérleti szerződést
kötünk.

Március 14. szerda: Megemlékezés az 1948-49-es
forradalom
és
szabadságharc
évfordulója
alkalmából
Március 22. csütörtök: Víz világnapja
Március 27. kedd: Könyvtármozi

Nyomtatvány beszerezhető:
- Tornacsarnokban
gondnoknál,

Lévai

Ferencné

Rendszeres programjaink:
Baba-Mama
Klub:
minden
héten,
csütörtökön, 10-12-ig. A foglalkozásokat
Horváth Ágota tartja.

- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu honlapon az
Intézmények
menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.

Pilátes: kedden 9.30-10.30-ig, csütörtökön
16-17-ig.
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Weimer
második

2. Karasz Janka, Horváth Levente, Horváth
Csenge,
Harcsa
Soma,
Darázsi
Málna
Nyereményük:
Azaum
Római
Tábor
(étkezés+játék), Segway Tatán.

Max Training: minden hétfőn és pénteken
17.30-18.30-ig. Tartja Baranyai Éva.

Köszönjük
támogatóinknak
és
valamennyi segítőnknek, hogy részvételükkel,
munkájukkal,
támogatásukkal
hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez!

Kézműves
foglalkozás
Erzsébettel: minden hónap
szerdáján 15 órától

Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15
órától.

Támogatóink: Dunaalmás Község Önkormányzata,
Dunaalmás Barátainak Köre, Tramonto Pizzéria,
Kun Lajos, Emmer Kertészet, Eck László, Gergely
Mónika, Lévai Péter, Tatai Városkapu Közhasznu
Zrt., Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, Hilltop
Neszmély Borhotel és Étterem, DalmásiAlmáskert
Kft., Azaum Római Tábor.

Ruhabörze: minden héten, szerdán 10-14-ig

Február 03-án szombaton tartottuk a ,,Kultúrházak
Éjjel-Nappal" rendezvényünket. Ezúton mondunk
köszönetet
minden
kedves
fellépőnknek
műsorukért, a hangulatért, azért hogy velünk
voltak ezen a napon!

Önkéntes segítőink: Weimer Ferencné, Horváth
Ágota, Barsi Lászlóné, Babolcsai Istvánné, Vizi
Árpádné, Búza Mária, Komáromi Kálmánné, Mag
Ferencné, Pilates csoport, Kocsné Molnár
Zsuzsanna és csapata, Baranyai Éva és csapata,
Lenhardt György Közösségi Könyvtár, Dunaalmás
Község Képviselőtestülete.

A süti sütő verseny díjazottjai:
1. Barsi Lászlóné, nyereménye: Belépő budapesti
operettszínház választott előadására 2 főrészére
2. Mag Ferencné, nyereménye: Belépő a Tatai
Fényes Tanösvényre 2 fő részére

Kedves Látogatóink!
Tóth Zsóka február 21-i előadása az ,,Együtt és
egyedül a Caminon, avagy Gyaloglás egy hónapon
keresztül"
technikai okok miatt elmarad!
Az
előadás
a
,,Közösségek
Hete"
rendezvénysorozat részeként, május elején lesz
látható és hallható.

3. Lévai Márton, nyereménye: Belépő a Tatai
Fényes tanösvényre 2 fő részére
4. Babolcsai Istvánné, nyereménye: Borkóstolóval
egybekötött borászati látogatás 2 fő részére a
Hilltop Neszmély Borhotel és Étteremben
5. Jakus Jánosné, nyereménye: Frissítő ital és
medencehasználat 2 fő részére a Hilltop Neszmély
Borhotel és Étteremben

Február 27-én 17 órakor nyílik meg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékkiállítás
Dunaalmáson a Csokonai Művelődési Ház
nagytermében, melyre minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

6. Barsi Erzsébet, Komáromi Kálmánné, Varga
Piroska, nyereményük: Azaum Római Tábor
(étkezés+játék)

Felhívás!
A történelmi vetélkedő díjazottjai:

2018 októberében az '56-os hősökre és
áldozatokra emlékező kulturális programot és
kiállítást tervezünk. Kérünk mindenkit, akinek
birtokában van az 1956-os forradalom-és
szabadságharccal kapcsolatos bármilyen irat,

1. Lévai Péter, Lévai Edit, Szénássy Péter, Szücs
Tamás. Nyereményük: ''A várbörtön legendája"Szabaduló játék Tatán a Várbörtönben-belépők,
Segway Tatán.
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2017. március 15. ; 2017. március 27. I Almási Kölyökatlétika Kupa

napló, levelezés és fénykép adják kölcsön
emlékeiket számunkra a kiállítás idejére. Biztosak
lehetnek benne, hogy relikviáikat a kultúrházban
éppen olyan nagy becsben tartjuk majd, mint a
többi ránk bízott emlékeket.

Március 15.-e alkalmából koszorúzással emlékeztünk
az 1848-as Forradalom és Szabdságharc eseményire a községi
ünnepi rendezvényen.
Március 27.-ére nagy rendezvényt szerveztünk.
Alapítványunk igyekszik szerepet vállalni községünk sport életének
fellendítésében. Az egészséges életmód szemléletének kialakítását
már egészen kisgyermekkorban tanácsos elkezdeni, ugyanis ha
már gyerekkorban természetes, az, hogy rendszeresen sportolunk,
akkor a mozgásban gazdag életmód életünk részévé fog válni.
Célunk egy egészségtudatos közösség létrehozása és támogatása,
melynek elérése érdekében színvonalas sport rendezvények
szervezését és lebonyolítását vállaltuk magunkra. Az
Egészségforrás Sportcsarnok átadása után, adta magát a
lehetőség, hogy az iskolai diákjai számára beltéri sportversenyt
rendezzünk. Először játékos sportversenyre gondoltunk, majd a
Csokonai Általános Iskola testnevelő tanárainak javaslata nyomán
2017. március 31.-én megtarthattuk az I. Almási Kölyök Atlétika
Kupát. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a Kölyök
Atlétika Program országos koordinátora Schiedler Géza a Magyar
Atlétika Szövetség részéről. Az atlétika a természetes
mozgásformákat, a járást, a futást, az ugrást és a dobást foglalja
magában, így a Kölyök Atlétika versenyszámai is ezen a pályán
haladnak „gyerekbarát” formában, a program célja, hogy a
gyerekeket élményszerűen ismertesse meg az atlétika
mozgásanyagával. A gyakorlatok sokszínűsége, a számtalan
érdekes eszköz, a rengeteg egyéni feladatmegoldási lehetőség
igazi kalanddá teszi ezt a felfedezést. A résztvevő 4 iskola majd 50
diákja igazán jó élménnyel térhetett haza. A tavaszi félév atlétika
versenyein résztvevő Csokonais diákokat az alapítvány frissítő
csomaggal (ásványvíz, gyümölcs, csokoládé) támogatta.

Ha kérdésük lenne, kérjük, hívják a 06-34-444-875ös telefonszámot, vagy keressék bizalommal a
művelődési házban Kovács Ilonát és Kecskeméti
Józsefet.

Dunaalmásért Alapítvány
Összegzés a Dunaalmásért Alapítvány
2017-es működéséről

A Dunaalmásért Alapítvány 2017-ben már egy teljes
naptári évre készült munkatervvel. Az alapítvány alapító
okiratában meghatározott célok mentén, de a községben
rendelkezésre álló lehetőségeket kiegészítve képzeltük el az
újévet.

2017.01.28. KLOTILD NÉNI az Öregmalom Színtársulat előadása
Január hónap végére az Öregmalom Színtársulat
jótékonysági előadására invitáltuk a falu közösségét és az
érdeklődőket. A társulat által előadott darabok minden
alkalommal díjtalanul megtekinthetőek, ám mindig van egy kijelölt
cél”, amire jótékonysági adományokat adhatnak a kiváló
kikapcsolódásért cserébe a nézők. A Dunaalmásért Alapítványon
keresztül egy „kereszt”-re terveztük fordítani a befolyt összeget. A
lelkes támogatóknak köszönhetően 164.705,- Forint gyűlt össze
arra a nemes célra, hogy Dunaalmáson az Almási u. 163 előtt álló
emlékhely visszanyerje régi fényét. Közeledik a kereszt állításának
80. évfordulója, ez a nagymértékű anyagi segítség lehetőséget
nyújtott az emlékhely maga és környezete megszépítésére is.

2017. Április a 2016/2017- es tanév II. félévének sakk versenyei
Április 30. – Almási Majális - Duna Sziget
Áprilisban ismét sakkozóink voltak a középpontban
számukra folytatódott a megkezdett versenysorozat. A hónap
utolsó vasárnapján került megrendezésre a dunaalmási Majális,
amin az alapítvány az önkormányzattal, a képviselőtestülettel és a
Sporthorgász Egyesülettel együttműködve tevékenyen részt vett.
A rendezvényen az alapítvány külön sátorral jelent meg, a
napközben folyó versenyek díjai is itt lettek kiállítva, melyek közül
többet az alapítvány maga ajánlott fel a nyerteseknek.
Májusban a hagyományos pünkösd hétfői Öregmalom
Sakk kupára készültünk.

Az alapítvány kuratóriumának feltett szándéka, hogy a
dunaalmási lakosokat különböző események szervezésével arra
ösztönözze, önkéntes munkával járuljanak hozzá a település
mindennapi életének szépítéséhez. A kereszt „rendbetételének”
kapcsán is önkéntes munka szervezésére gondoltunk, de ennek
megvalósítása nehezebb, mint azt az elsőkben elterveztük. Sajnos
ezidáig csak néhány olyan család van a faluban, akikre ilyen ügyben
számítani lehet, de ők az idő többségében igen elfoglaltak. Az év
második felében sikerült a munkálatok egy részét elvégezni, a
feszületről Jézus szobrát szakértők emelték le és szállították el
felújítani. A még hátralévő munkálatokat IKSZ (Iskolai Közösségi
Szolgálat)–ban résztvevő diákok segítségével fogjuk befejezni.

2017. június 5. Öregmalom Kupa és Dunaalmás Sakkbajnoka – 2017
június 19-24. Sakk tábor
Minden évben a Duna-parti Öregmalomban kerül
megrendezésre, idén pedig már az alapítvány látta vendégül a
résztvevőket. A naszályi sakkozók a jó időt kihasználva két keréken
érkeztek az új kerékpárúton át. Saját sakkozóink is szép számban
részt vettek a versenyen, ez alkalommal is mindenki kapott
jutalmat a részvételért. Az eseményt megtisztelte jelenlétével a
Megyei Sakkszövetség elnöke, László Imre. Hónap közben, a tanév
vége felé haladva el kezdtük szervezni a sakk tábort, melyet
minden évben szeretnénk megtartani.

2017. Február 10-17 Sakk Diákolimpia

Júniusban a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola
2016/2017-es tanévének ballagási ünnepélyén az alapítvány a
háttérben segítő, önkéntes munkájukkal az iskolát támogató, de
ballagó gyermekük lévén az iskolától immár búcsúzó szülőket
köszöntötte az alapítvány emléklappal és virágcsokorral. A
tanévzáró ünnepélyen jól sakkozó diákunk kapott könyvjutalmat
egész éves kitartó munkájáért cserébe az alapítványtól.

Február hónapban az alapítvány által támogatott
Öregmalom Sakk-kör diákjaira terelődött a figyelem.
Hagyományosan minden tanévben ilyenkor folynak a különböző
sakkversenyek - diákolimpia, különböző kupák, csapatversenyek. A
sakk-kör diákjai Kiss István vezetésével minden héten, pénteken
több órát gyakorolnak, hogy helytállhassanak ezeken a
megmérettetéseken. Igazán szép eredményeket érnek el a
kistérségi versenyeken öregbítve a Csokonai Általános Iskola és az
Öregmalom sakk-kör hírnevét.
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Az iskolaév végeztével, június 3. hetében kezdtük meg
egy hetes napközis táborunkat, ahol a gyerekek a sakkozás mellett
sokféle programon részt vehettek. Mindennap, jóga tornával,
sakkórán való részvétellel, „csendes pihenővel” telt el az idő és a
délutáni „strandolás” sem maradhatott el. Sok gyerek
érdeklődését nehéz hosszan fenntartani, de a tényből, hogy a
gyerekek többsége egy iskolába jár, a többiekkel pedig a sakk révén
ismerősök már sikerült előnyt kovácsolnunk és zökkenőmentesen
el telt a hét. A következő évben az időpont megválasztásnál
figyelembe kell vennünk a község lakosainak tervezett egyéb
programokat, a szülőket pedig hatékonyabb szerepvállalásra kell
ösztönözni a program szervezésében és a gyerekek bátorításával
kapcsolatban is.

December 31. – Sovány Malac Vágta
Decemberben házi sakkversenyt rendeztünk az
Öregmalom Sakk kör iskolás sakkozóinak. A Csokonai Művelődési
házban kellemes délelőttöt töltöttünk el, minden gyermek
emléklapot és ajándékot kapott. Ebben a hónapban a
hagyományos Sovány Malac Vágta szervezése a fő elfoglaltságunk.
Idén újítani szerettünk volna, ezért emlékbögre készíttetését
terveztük el. Az alapítvány még nem engedheti meg magának,
hogy több ezer forintos ajándéktárgyakat készíttessen, de egy
költséghatékony megoldással sikerült mégis megvalósítani, amit
elképzeltünk! Amit elképzelni sem tudtunk, az az volt, hogy a rossz
idő és a szakadó eső ellenére több mint 100 an fogunk összegyűlni
a Duna-parton december 31.-én, hogy egy vidám jelmezes futással
búcsúztassuk az óévet. Kétségkívül méltó évzárás volt ez az
alapítvány életében, mert azt mutatta nekünk, hogy jó irányba
haladunk, sikerül elérnünk a közösséget és újabb támogatókra
számíthatunk közülük.

Július hónap pihenőidőnek számít az alapítvány
életében is, attól eltekintve, hogy a következő hónapi programokra
már folyamatosan készülünk.

A 2018-as évet az önkéntesek és az IKSZ (Iskolai
Közösségi Szolgálat) diákok fogadásának szabályaival és törvényi
hátterének megismerésével fogjuk kezdeni a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság Kéz a kézben képzésén. Ezzel kívánjuk
megalapozni a következő évek hatékony, sok embert
megmozgatni képes alapítványi munkáját.

2017. augusztus 19. Aprótalpú Utcabál - Újtelep utca
Minden év augusztusában a dunaalmási Újtelep utca
lakóközössége utcabált szervez a község lakóinak és településhez
kötődőknek. 2016 óta az alapítvány támogatója az esti mulatságot
megelőző „Aprótalpú Utcabál”-nak. Minden évben rengeteg
gyermek gyűlik össze, hogy krétarajzaikkal ünneplőbe öltöztessék
az utcát az esti bál előtt. Jókedv, nevetés, vidámság tölti meg
ilyenkor az előre kihelyezett padokat, az asztaloknál már a „buli”ra érkező csapatok kezdenek összeverődni. Sajnos 2017-ben az
utcabált elmosta az eső, de a kicsik programja még gond nélkül
lezajlott, minden résztvevő ajándékot is kapott.

Sikeres 2017-es év után eredményekben gazdag 2018-at várunk!

Dunaalmás, 2018. február 20.
Vidovszky Ferenc az alapítvány kurátora és

2017. Szeptember - Tanévkezdés - Sakk Csapatbajnokság

Horváth Ágota alapítványi titkár

Szeptemberben az új tanév kezdetével, új diákok
érkezésével ismét megkezdődik a „pénteki sakk” szervezése. A
versenyekre való felkészülés, az eljutás, sok szervező unkát
igényel, A szülőkkel való kapcsolattartás, a gyerekek igényeinek
figyelemben tartása nem nélkülözheti a türelmet és az empátiát. A
majdnem két év alatt már kialakult egy jól bevált rendszer, amibe
az új szülőket is hatékonyan sikerül bevonni. A gyerekek
versenyzésre való felkészítése, a versenyeken való részvétel
ösztönzése Kiss István sakk edző feladata, akinek az egyre
sikeresebb eredményeket köszönhetjük! Ettől a tanévtől kezdve
már sikerült csapatot indítanunk a Megyei Gyermek
Csapatbajnokságon, ami komoly elköteleződést jelent a diákok
részéről, hiszen a fordulókon való részvétel kötelező a csapat
számára, ha nem szeretnének pontokat veszíteni. Szeptember 15.ére az országos Te Szedd mozgalommal összehangolva
községszépítő szemétszedést hirdettünk a településen. Délelőtt
általános iskolások, délután pedig az előre meghirdetett
időpontban családok segítségével kezdtük meg a „takarítást”. Az
összegyűjtött hulladékot a helyi hulladékkezelő kft díjmentesen
szállította el a heti rendes szállítási nap alkalmával. Sok embernél
sikerült értő fülekre találtunk, így egy népes kis tábor
munkálkodott egy jó cél érdekében. Reméljük a tavaszi akciónk
alkalmával is hasonló, vagy ennél jobb eredményre számíthatunk.

Dunaalmási Református Szeretetház
Január első napjaiban a tavaly bent maradt szabadságokat kivettük, így
volt idő előkészíteni új terveinket.
2.-án egyik munkatársunktól búcsúztunk el, aki 40 év szolgálat után
ment nyugdíjba. Most unokáinak szenteli idejét.
Folyamatosan tele vannak műhelyeink. Készülnek táskák, agyagképkeretek, rajzok, varrott képeslapok, könyvjelzők, merített papírok.
Zenés táncos alkalmakat is tartunk lakóinknak.
Ha az idő engedi, nagyokat sétálunk a környéken.
Várjuk a havazást. A szánkózás minden évben óriási élmény.
A konyhára új munkatárs érkezett.
20.-án egyik munkatársunk édesanyjának temetésén voltunk. Isten
vigasztalását kérjük a gyászoló családra.
Bevezettük – kísérletképpen – a mindennapi áhítatot az egységeinkben.
Van, ahol a reggelinél és van, ahol az ebédnél hangzik el egy-egy ige,
rövid magyarázattal. Az eddigi visszajelzések alapján úgy tűnik, van rá
igény lakóink és munkatársaink részéről is.

2017. Október 6. , Október 23.

Február 5.-én farsangi mulatság volt nálunk. (Következő oldal)

Október hónapban koszorúzással emlékeztünk meg a
község ünnepségein Október 6.-a és Október 23.-a alkalmából.

Február 5.-én kezdődött a 6-os egység festése. A tíz évvel ezelőtt
átépített részre már ráfért egy tisztasági meszelés. Jobbra lent.

2017. 2018-as programterv

16.-án Budapesten voltunk a Kálvin téri református templomban, ahol
Pintér Béla énekelt és tett bizonyságot Isten szeretetéről. A jótékonysági
hangversenyen a KIMM részére gyűltek az adományok. Hálás a szívünk,
hogy ott lehettünk.

Novemberben a 2017/2018-as tanév programterve
mentén szerveztük immár a 2018-as eseményeinket.
2017. December 8. Házi Sakk verseny,
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.

Munkatársat keres!
A több mint száz éves intézmény megbízható
ápoló-gondozókat keres hosszútávra

Amit kínálunk:
A törvényben
előírt juttatások

Feladat: Az otthonban élő fogyatékos
személyek egyénre szabott ellátása, 12 órában,
nappali és éjszakai műszakokkal

Ágazati,- és
műszak pótlék

Elvárások: Megbízhatóság, őszinteség,
nyitottság a fogyatékkal élők iránt

Munkába járás
támogatása

Előnyt jelent: Szakirányú képesítés, ápológondozói tapasztalat

Kedvezményes
ebéd lehetősége

Munkaruházat

Az állás betölthető: 2018. március 1.-től
Munkavégzés helye: 2545 Dunaalmás, Jókai u 16.

Jelentkezni lehet:
Időpont egyeztetés után, személyesen az intézményben,
a +3630/6090754-es telefonon,
valamint a refotalmas@gmail.com címen.

Ahol a
Szeretet –
Otthon
van

Ismerd meg Te is a Szeretet-Otthon csodálatos
világát!
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Dunaalmás Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Dunaalmás Község Önkormányzata

védőnő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2544 Neszmély, Semmelweis tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.21.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak megfelelően területi
védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Felsőfokú képesítés, védőnő,
 Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 „B” kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Fényképes szakmai önéletrajz
 Végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata
 Érvényes vezetői engedély másolata
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ollé Árpád polgármester nyújt, a 30/509-5883-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak Dunaalmás Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2545
Dunaalmás, Almási út 32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 384/2018, valamint a
munkakör megnevezését: védőnő
 Elektronikus úton Ollé Árpád polgármester részére a polgarmester@dunaalmas.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Önkormányzat hirdetőtábláján – 2018. február 21.
 www.dunaalmas.hu – 2018. február 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 21.
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