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Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület február 28-án rendes ülést 
tartott.  Az ülésen az alábbi döntés született. 

A képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének módosítását, és 
megalkotta a 2017. évi költségvetésről szóló 
2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati 
rendeletét. A rendelet megtekinthető az 
Önkormányzati Hivatalban és a 
www.dunaalmas.hu honlapon.  

A képviselő-testület a 16/2018. (II.28.) 
határozatával megválasztotta Dunaalmás 
Községben a választások lebonyolítására a 
szavazatszámláló bizottság tagjait.  

I. Tagok: 

Weimer Ferencné 

Zsidek Lászlóné   

Kovács Éva    

Németh Józsefné  

Kuszák Miklósné  

Czérna Brigitta  

 

 

 Dunaalmási 

Híradó  

 

 

 

 

II. Póttagok:  

Komáromi Kálmánné  

Zsidek Károlyné  

Lengyel Szilvia   

Széles Jánosné    

Kószás Szilvia   

 Cservenák-László Diána Edit  

 Horváthné Szabó Diána  

 Csórikné Galambosi Anett  

 Berdó György  

A bizottság a fenti tagokkal az országgyűlési 
képviselők következő általános választására 
létrehozott bizottság alakuló üléséig működik. 

A képviselő-testület a 17/2018. (II.28.) 
határozatával elfogadta Ollé Árpád polgármester 
szabadságolási ütemtervét.     

A képviselő-testület a 18/2018. (II.28.) 
határozatával döntött a civil szervezetek 2018. évi 
támogatásáról. A támogatások az alábbiak szerint 
kerültek kiosztásra:  

- Magyar Vöröskereszt Dunaalmási 
Szervezete:    150 000 Ft, 
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- Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő 
Egyesület:   750 000 Ft, 

- Dunaalmási Nyugdíjas Klub:  400 000 Ft, 

- Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület:
    500 000 Ft, 

- Dunaalmás Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
    350 000 Ft, 

- Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja: 
(DMAC)   750 000 Ft, 

- Dunaalmásért Alapítvány: 130 000 Ft. 

A képviselő-testület a 19/2018. (II.28.) 
határozatával egyet ért a Településkép védelméről 
szóló rendelet-tervezetet tartalmával. Javasolja az 
egyeztetési eljárás lefolytatását az alábbi 
javaslatokkal történő módosítását követően: 

- a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a 
helyi védettségű épületekről szóló 2/2005. (II.16.) 
Kt.sz. rendelet 1. számú mellékletében szereplő és 
meglévő védett épületekkel, építményekkel 
történő kiegészítése,  

-  a rendelet-tervezet értékvédelmi kataszterét a 
Csokonai utcában található 4281/1 hrsz-ú pincével, 
illetve az Ugróhegy utcában található 6209/1 hrsz-
ú pincével.  

A képviselő-testület a 20/2018. (II.28.) 
határozatával elfogadta az ÉDV Zrt. által elkészített 
Gördülő Fejlesztési Terv 2017-2031 közötti 
időszakára vonatkozó módosítását, illetve a 
21/2018. (II.28.) határozatával javasolta a 2017. 
évre betervezett Tatai út ivóvíz vezetékének 
felújításának 2018. évben történő elvégzését 

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2005-ben fogadta el az elektronikus 
ügyintézésről szóló 15/2005. (XI.10.) Kt. sz. 
rendeletét, melynek egyetlen szabályozása a 
hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés 
kizárása volt. A központi jogszabályok változásának 
következtében semmilyen jogszabály nem ad 
lehetőséget az önkormányzatok számára az 
elektronikus ügyintézés szabályozására. A fentiek 
értelmében a képviselő-testület megalkotta az 
elektronikus ügyintézésről szóló 15/2005, (XI.10). 

Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
3/2018. (III.6) önkormányzati rendeletét.  

A képviselő-testület a 22/2018. (II.28.) 
határozatával a Pihenő tó és park kialakításával 
kapcsolatos feladatokról döntött. A helyszínen 
található fák állapotáról erdészeti szakértői 
véleményt készíttet, a szakvélemény alapján a 
veszélyes fákat kivágatja. A területtel szomszédos 
„káposztás” néven ismert telekblokk magán 
tulajdonban lévő ingatlanaira értékbecslést 
készíttet, mely alapján vételi ajánlattal keresi meg 
az érintett ingatlanok tulajdonosait.  

A képviselő-testület a 23/2018. (II.28.) határozata 
alapján megerősíti a Hivatali köznél található árvízi 
kaput. A munkák elvégzésére bruttó 500 000 Ft-ot 
biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.  

A képviselő-testület a 24/2018. (II.28.) határozata 
alapján pótolja az Almási u. 30. szám előtti, 2017. 
decemberében közlekedési baleset során 
megsemmisült buszvárót. A buszváró 
felépítményét tűzi horganyzott szerkezetűen, 
tetején három íves polikarbonát kialakítással 
határozta meg.  

A képviselő-testület március 28-án 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 26/2018. (III.28.) 
határozatával kifejezte szándékát a központi orvosi 
ügyelet jelenlegi rendszerben történő 
működtetésére. Elfogadta a korábban 
megfogalmazott szempontok figyelembevételét a 
közbeszerzési eljárás kiírásakor. Felhatalmazta Tata 
Város Önkormányzatát a vonatkozó közbeszerzési 
eljárás kiírására és lebonyolítására a 
megfogalmazott szempontok figyelembevételével. 
Vállalta, hogy lakosságszám arányosan hozzájárul a 
feladat-ellátás NEAK finanszírozáson felüli 
összegének fedezéséhez.  
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A képviselő-testület a 27/2018. (III.28.) 
határozatával elfogadta a 2018. évi közbeszerzési 
tervet, melyet közzétesz a www.dunaalmas.hu 
honlapon. A közbeszerzési tervet minden évben el 
kell fogadnia a képviselő-testületnek. A 2018. évi 
közbeszerzési tervben az általános iskola és a 
hivatal épület energetikai korszerűsítésére elnyert 
pályázati forrásból finanszírozott kivitelezés 
kivitelezőjének kiválasztását szolgáló eljárás 
szerepel. 

A képviselő-testület a 28/2018. (III.28.) 
határozatával létrehozta a TOP-3.2.1-15-KO1-
2016-00013 azonosító számú energetikai 
korszerűsítési projekt közbeszerzési eljárásához 
szükséges bíráló bizottságot az alábbi tagokkal: 

- Makay Tibor kirendeltség-vezető – 
bizottság elnöke 

- Dr. Koppándi Dániel ügyvéd – felelős 
akkreditált közbeszerzési szakértő – bizottsági tag 

- Harasta Mária gazdálkodási ügyintéző – 
bizottsági tag 

- Dunárné Németh Renáta műszaki és 
adóigazgatási ügyintéző – bizottsági tag 

- Domján Viktor képviselő, műszaki bizottság 
elnöke – bizottsági tag. 

A képviselő-testület az egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátási formák helyi 
szabályozásáról szóló Dunaalmás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendeletét módosította. A 
módosítás oka az intézményi térítési díj április 1-éig 
történő megállapítása. Az újonnan megállapított 
térítési díjak: 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért 
fizetendő térítési díj: 

a) óvodáskorú gyermek napi háromszori 
étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési 
díj: 380 Ft/adag 

b) iskoláskorú gyermek ebéd térítési díj:
 370 Ft/adag 

napi 3x étkezés díja: 400 Ft/adag 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 461 
Ft/adag 

A díjak nettó összegben értendők, melyek május 1-
ét követően válnak hatályossá. A térítési díjak 
megállapítása az ide vonatkozó jogszabályok 
előírásainak betartásával történtek.  

A képviselő-testület a 30/2018. (III.28.) 
határozatával hozzájárult a Könyvtárosok 
világnapja alkalmából a Dunaalmási Csokonai 
Művelődési házban működő Lenhardt György 
Községi Könyvtár 2018. április 13-ai szünnapjához. 

A képviselő-testület a 31/2018. (III.28.) határozata 
alapján benyújtja pályázati anyagát a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” című pályázatra a 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati 
alcélra, a Jókai utca felújítására.   

Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület 
nem hozott. A következő rendes testületi ülés 
2018. április 25-én lesz.    

Makay Tibor 
kirendeltség-vezető 

 

Lakossági tájékoztató 

Felhívás gázszünetről 

Tisztelt Dunaalmási Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FGSZ Földgázszállító 
Zrt. karbantartási munkálatai miatt a településen a 
földgázszolgáltatás 

2018. július 17-én (kedd) 9:00 órától 19:00 óráig 

szünetel. 

Kérjük, szíveskedjenek a belső gázrendszer 
főelzáróját, illetve a szabályozó előtti főelzárót 
elzárt állapotban tartani. 

Dunaalmás Község Önkormányzata 
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Lomtalanítási tájékoztató 2018 

 

DUNAALMÁS településen a lomtalanítás 

2018. május 28-án HÉTFŐN kerül 

megrendezésre.  

A lomtalanítást a településen 

közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

végzi. 

Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 

órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy 

azt a begyűjtést végző jármű meg tudja 

közelíteni és a rakodás biztonságosan és 

balesetmentesen elvégezhető legyen. 

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben 

lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát 

nyitott zsákban vagy dobozban helyezze 

ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink 

munkáját.  

Éves lomtalanítás keretében háztartási 

lomok- háztartási berendezési tárgyak, 

bútorok, műanyag eszközök, könyvek, 

ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- 

kerülnek elszállításra.  

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk 

el : 

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, 

hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.) 

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, 

vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő 

szereket, fáradt olajat vagy ezekkel 

szennyezett tárgyakat, akkumulátort, 

elemeket, gumiabroncsot, stb.)  

Építési törmeléket (kibontott ajtót, 

ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat, 

betont, cserepet, stb.) 

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, 

szalma, egyéb növényi és állati hulladék) 

egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot 

 

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a 

lomtalanításkor elszállítható tárgyakat 

helyezze ki, ezzel ügyelve környezete 

tisztaságára.  

Segítő együttműködésüket megköszönve 

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 

Adózói tájékoztató 

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. 

Ennek értelmében: 

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

Helyi iparűzési adó: 

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

- 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. 

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

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az idei évben 
azon adózók kapnak gépjárműadó kivetésről 
határozatot 
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- akik a tavalyi év folyamán vásárolták 
gépjárművüket és az idei évtől kell adót fizetniük, 
illetve  

- gépjárművük életkora miatt változik a 
fizetendő adó mértéke. 

Az éves adót minden adónemben továbbra is két 
részletben, 2018. március 16-áig, illetve 2018. 
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. 

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! 

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. 

   Dunárné Németh Renáta 

Gyógyszertári nyitva tartás 

Tisztelt Betegeink! 

Április 16 - tól a gyógyszertár nyitva tartása 
átmenetileg létszám hiány miatt a 
következőképpen változik: 

HÉTFŐ    7:45 - 11:00 

KEDD     7:45 - 11:00 

SZERDA    7:45 -  11:00 

CSÜTÖRTÖK    ZÁRVA 

PÉNTEK   7:45 - 11:00 

Megértésüket köszönjük. 

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.  
 
- 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! 
  
- Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 
7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
értelmében az ingatlan tulajdonosa, bérlője, 
használója köteles gondoskodni: 
 
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 
 
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz 
melletti nyílt árok, járda hiányában az ingatlana 
előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 
tartásáról, 
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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, 
 
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. 
 
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 PB-

gázt használnak, de a palack cseréje 

problémát okoz. Számukra nyújthat 

segítséget Mike János neszmélyi vállalkozó 

(06/20/559-7396), palackos gáz házhoz 

szállítással. 

Lakossági tájékoztató 
 

Dunaalmás Község Önkormányzata a 

lakossági folyékony hulladék (szennyvíz) 

elszállítására az alábbi vállalkozással  kötött 

közszolgáltatási szerződést: 

BAZSIKA TRANS KFT.  
Székhely:  

2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2. 

Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658 

Tájékoztatás az  

Egészségforrás Tornacsarnok 
használatáról 

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

Tornacsarnok bérlésével kapcsolatos 
információkért forduljon bizalommal: 
- 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 Tornacsarnokban Lévai Ferencné 
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a 
30/942-5757 mobilszámon. 

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra 

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.   
 
Nyomtatvány beszerezhető:  
 
- Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál, 
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett 
pénzügyi ügyintézőnél, 
- www.dunaalmas.hu honlapon az 
Intézmények menü Egészségforrás 
Tornacsarnok alpont alatt.  

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:  
 
- Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál, 
-  Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett 
- www.dunaalmas.hu honlapon az 
Intézmények menü Egészségforrás 
Tornacsarnok alpont alatt.  
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Csokonai Művelődési Ház 

 

Rendszeres programjaink: 
Baba-Mama Klub: minden héten, 
csütörtökön, 10-12-ig. A foglalkozásokat 
Horváth Ágota tartja. 
 
Pilátes: kedden 9.30-10.30-ig, csütörtökön 
16-17-ig. 
 
Kézműves foglalkozás Weimer 
Erzsébettel: minden hónap második 
szerdáján 15 órától  
    
Max Training: minden hétfőn és pénteken 
17.30-18.30-ig. Tartja Baranyai Éva. 
 
Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15 
órától. 
    
Ruhabörze: minden héten, szerdán 10-14-ig 
 

Dunaalmási Református Szeretetház 

Február 22.-én munkatársi értekezletet tartottunk. 
Az elmúlt évről beszámolót készítettünk, 
megismerkedtünk az idei tervekkel. 

24.-én részt vettünk a Neszmély község által 
szervezett évkezdő vacsorán. Ezt a vacsorát 
minden évben megrendezik a község támogatóinak 
részére. Lakóink rendszeresen szolgálnak a 
falunapon, illetve az idősek napján. Köszönjük a 
meghívást. 

28.-án elbúcsúztunk egyik kollégánktól, aki máshol 
folytatja szolgálatát. Életére Isten áldását kérjük.  

Március 1.-én elbúcsúztunk egyik konyhás nénitől, 
aki 40 év szolgálat után nyugdíjba vonult. Nem 
tudtuk kiszámolni, hogy itt léte alatt hány adag 
ebédet is készített. Szeretettel látjuk őt, bármikor 
is látogasson meg minket. Hosszú, boldog életet 
kívánunk neki és szeretteinek. 

A konyhára és a mosodára új munkatárs érkezett.  

A tatai Tesco áruház édességeket ajándékozott 
intézményünknek. Köszönet az adományért. 

6.-án a Máltai Szeretetszolgálat küldöttségét 
fogadtuk, akik szakmai tapasztalatszerzésre 
érkeztek hozzánk. 

7.-én mentálos megbeszélés és zenés-táncos „fiú 
nap” volt. 

8.-án Nőnapot tartottunk. 

14.-én ünnepi istentiszteletet tartottunk, 
megemlékezve az 1848-as eseményekről. 

20.-án a Palánta bábcsoportot fogadtuk. 

20.-án két új ápoló-gondozó munkatársunk kezdte 
meg szolgálatát. 

21-23-ig böjti napokat tartottunk, ahol meghívott 
lelkészek szolgáltak közöttünk.  

24.-én Musical koncerten voltunk összesen 40-en. 
Lakóink és munkatársaink közösen vettek részt 
ezen a nagyszerű alkalmon. Köszönjük ezt a 
lehetőséget.  

Egy tatai családtól süteményeket kaptunk. Istennek 

adunk hálát az ő szeretetükért, figyelmességükért. 
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Az Öregmalom Sakk - kör és a Dunaalmásért Alapítvány 
  

              2018 . május  21 - én (Pünkösd hétfőn)  9.00  és 14.0 óra között   

sakkversenyt 

  

rendez   a Dunaalmáson   

  az Öregmalomban (Dunasor 4.) 
  

az 
  
Öregmalom Kupáért és 

  

a Dunaalmás Sakk - bajnoka címért 
  

Az  Öregmalom Kupát csak Élő ponttal nem rendelkező általános iskolás tanuló nyerheti,    

függetlenül attól, hogy hol lakik. Dunaalmás sakkbajnoka is kupát vihet haza.    

Lehet bármilyen korú sakkozó, de csak dunaalmási vagy neszmélyi illetőségű.   

Nevezni lehet a  verseny napján   

8.00  és 8.40 között a helyszínen. Nevezési díj nincs.   

A versenybíráskodást a megyei Sakkszövetség biztosítja   

  

A verseny 7 fordulós, 15 - 15  perces gondolkodási idővel   

( a létszámtól függően ez módosulhat )   
  

Vidovszky Ferenc                          Ollé Árpád   
Öregmalom Sakk - kör  vezetője                       Dunaalmás    Polgármestere   
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II. Almási Kölyök Atlétika Kupa 

A gyermekkorban elkezdett tudatos életmód, amely elsősorban aktív sporttal jár együtt, nagyon 

pozitív hatásokkal van egészséges felnőtté válásunkra.    „(…)A megelőzés mindig sokkal jobb és 

hatékonyabb, mint az, amikor már gyógyításra van szükség. Ennek egyik leghatékonyabb és 

legélvezetesebb módja a sportolás. (…) Bizonyított tény, hogy a sport hatással van az értelmi- 

pszichikai fejlődésre, az intelligenciára, a szókincs és a megfigyelőképesség, valamint a mozgásos 

teljesítmény alakulására. Másrészről csökkenti a mozgásos nyugtalanságot, impulzivitást, növeli 

a figyelmet, az állhatatosságot. Nő a gyerek önállósága, saját magába vetett hite”- hallhatjuk a 

neves gyermekgyógyásztól, Dr. Gyarmati Andrea - korábbi olimpiai ezüst- és bronzérmes 

úszótól. 

(Forrás: http://www.noiportal.hu/main/npnews-18542.html) 

A Dunaalmásért Alapítvány kiemelt figyelmet fordít az egészségre - és az egészséges életmódra  

nevelésre, így idén is megrendeztük az Almási Kölyök Atlétika Kupát. Eredetileg úgy terveztük 

meg a versenyt, hogy a térség kisebb iskoláinak biztosítsunk részvételi lehetőséget egy olyan 

sporteseményen ahol közhellyel élve, de valóban a „részvétel” a fontos. Idén több iskola is 

visszamondta a szereplést, megfosztva diákjaikat egy olyan versenyen való részvételtől, ahol 

mindenki nyertes, nincs vesztes, csak legjobbak vannak és mindenki kap érmet, ajándékot. 

Ennek fényében a következő években már az alapítvány is szélesebb skálán gondolkozhat a 

meghívandó iskolákkal kapcsolatosan, nem szükséges csak a szűk térségünket figyelembe 

venni.   

Köszönjük a naszályi Angyalffy Mátyás Általános Iskola illetve a Dunaalmási Csokonai Általános 

Iskola diákjainak és felkészítő tanáraiknak a részvételt, a sportszerű versenyzést és a jó 

hangulatot.  

A Kölyök Atlétika program feladatai nem idegenek a gyermekek számára, hiszen szinte minden 

általános iskolában a tananyagba beépítve szerepelnek az atlétika ilyen formán gyermekbarát 

mozgásanyagai. Emellett a kötelező testnevelés órákat kiváltó iskolai „atlétika edzés” –t és ezzel 

együtt a sportágat választó gyerekek későbbi versenyzői tevékenységét is a lehető 

legsokrétűbben készíti elő. 

Az idei Almási Kölyök Atlétika Kupán két iskola 3 csapata versenyzett. 

http://www.noiportal.hu/main/npnews-18542.html
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Vidovszky Ferenc, az alapítvány kurátorának köszöntő szavai után, Baráthné Maár Anett 

vezényletével bemelegítettek a gyerekek, majd Kárpáti Károly jelzésére megkezdődhetett a 

verseny.  

Az előző évi kupa szabályai alapján idén is több „állomáson” zajlott a vetélkedés. A feladatok 

között volt sprint-gát; oda-vissza váltófutás, békaugrás (helyből távolugrás), kölyök 

gerelyhajítás, térdelésből dobás (későbbi súlylökés) és a legnépszerűbb versenyszám a Forma-

1. Hangos szurkolás közepette láthattunk néhány igen ígéretes hajítást és ugrást is. Hamarosan 

ki is derült, hogy melyik csapat milyen eredménnyel végzett.  

Az I. Legjobb helyezést a dunaalmásiak „A” csapata érte el, melynek tagjai: Török Zsolna, Tóth-

Kurucz Adrián, Harcsa Soma István, Talabér Csenge Anna , Kerecsényi Erik Tamás, Galambos 

Gréta Panna, Kulcsár Larion, Szabó Zsuzsanna Margit , Tircs Simon , Balázs Botond és Bocsi 

Ramóna voltak.   

A II. Legjobb helyezést a naszályi Angyalffy csapat érte el Szilvássy Rómeó, Nyulasi Friderika, 

Stzabó Tamás, Czifrik Júlia, Németh Kristóf, Nagy Réka , Vágusz Dávid, Takács Stefi, Lidi Ignác, 

Mórócz Izabella  - felkészítő tanáruk Willi Attiláné  

A III. Legjobb csapat az almási „B” csapat lett Sipák Fanni, Tóth András, Horváth Mihály Zsolt, 

Juhász Lana, Dégen Botond Baltazár, Tenk Nikolett, Galambos Bence Csegő, Mócz Friderika 

Dorka, Pócsmegyeri Petra, Füredi Tamás és Juhász Panna  

Minden gyermek érmet, emléklapot, csokoládét és egészséges finomságokat kapott az 

eredményhirdetésen.  

Gazdára talált a 4 különdíj is, mindkét iskolából egy fiú és egy lány kapott jutalmat jó 

telejesítményéért.  

Az Almási Csemege Kft (Polhammer Réka) , a Dalmási Almáskert Kft (Pap Éva) , a Lorkamill Kft 

dolgozói (Darázsiné Vas Anna, Gölöncsérné Uttó Zsuzsanna, Horváth Ágota és Tar Szilárd) és a 

Dunaalmási Önkormányzat által felajánlott kupákat Naszályról Szabó Tamás és Mórócz Izabella 

,Dunaalmásról Török Zsolna és Kerecsényi Erik Tamás kapták – egy-egy kupa és ajándékcsomag 

volt munkájuk jutalma.  

Külön köszönet jár a Csokonai Általános iskola igazgatónőjének, Horváth Anikónak, az iskola 

testnevelőinek Baráthné Maár Anettnak és Kárpáti Károlynak és a tantestület tagjainak, hogy 

az alapítvány segítségére voltak a II. Almási Kölyök Atlétika Kupa megszervezésében és 

lebonyolításában. Köszönjük Soltész Babettnek a Csokonai SZMK elnökének, hogy 

segítségünkre volt a gyerekek vendégül látásában és a szervezésben.  

Gratulálunk a résztvevőknek, további eredményes sportolást és jó egészséget kívánunk! 

          Horváth Ágota  

                 alapítványi titkár 

Dunaalmás, 20118. március 28.  


