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Volt egyszer egy… 

Vadnyugat is, de ez a történet most nem arról 

szól, csak van némi hasonlóság. 

A sztori a megyei és 

az országos médiát is 

bejárta: 85 év 

elteltével véget ért 

egy „emlékhely” 

története. Sokan még 

a dunaalmásiak közül 

sem tudtak róla, hogy 

85 évvel ezelőtt, 

amikor a Duna az idei 

nyárhoz hasonlóan 

rendkívül alacsony vízállást mutatott, korabeli 

„civil kezdeményezés” indult a faluban: kőfaragó 

mesterek úgy döntöttek, emléket állítanak az 

utókor számára a soha nem tapasztalt kisvíznek. A 

harmincas években még folyt a bányákban a 

kitermelés, alapanyag volt hozzá, a szaktudás sem 

hiányzott: belevésték a dátumot és elhelyezték a 

kikötőtől kb. 200 méterre a sóderágyba. 

Mivel ilyen alacsony vízállás 

nem túl gyakori a Dunán a 

nagy vízgyűjtő kiegyenlített 

csapadékeloszlása miatt – az 

árvíz már annál gyakoribb – 

a kő nagyon ritkán került 

látható közelségbe még a 

lapos partszakasz ellenére 

sem. Állta a sodrást, állta a hajók által keltett  
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hullámverést és szerencsére – vagy 

szerencsétlenségére – nem rakódott rá üledék 

sem. 

Idén a hosszú, forró nyárnak, aszálynak „hála”, 

újra megmutatta magát. Pár nap múlva ki is 

billentették majd’ évszázados nyugalmából, és 

mire Mócher Péter megfaragta volna barátaival 

született ötletből a 2018-as testvérét, addigra a 

követ eltüntették… 

Hogy a kő most hol díszlik, nem valószínű, hogy 

valaha is megtudjuk, lehet sziklakertben, lehet 

kerítésben, lehet díszburkolatban, de 

mondanivalója csak itt volt Almáson, a Duna 

parton. Aki elvitte innen, arról inkább nem írnék 

semmit… 

Frissen faragott párja a kikötő feletti 

partszakaszon „árválkodik” és várja, hogy szemünk 

elé kerüljön. Remélem az utókor legalább annyi 

időt hagy neki, mint elődjének! 

Köszönetnyilvánítás 

Egy „korszak” lezárult a dunaalmási védőnői 

ellátás történetében. A jó néhány éve 

helyettesítéssel, heti egy alkalommal hozzánk 

érkező Nagy Anett, és később a társként hozzá 

csatlakozó Horváth Mónika munkája falunkban 

véget ért. Mónika gyermekáldás előtt áll, a 

születendő kicsihez nagyon jó egészséget, és sok 

boldogságot kívánunk az újságon keresztül is, 

Anett pedig vezetői intézkedés miatt kellett, hogy 

befejezze dunaalmási munkáját. 



Az önkormányzat nevében mindkettejüknek 

köszönjük eddigi áldozatos és alapos munkáját. 

a néha – nem csak az ingázás miatt – kimerítő 

munka mellett arra is maradt idén tavasszal 

energiájuk, hogy elkészítsenek egy pályázati 

anyagot: a K&H Gyógy varázs programhoz 

nyújtottak be pályázati igényt gyógyászati 

segédeszközök vásárlására. 

 

A 15 éve tartó, évenként kiírásra kerülő forrásra 

idén 88 pályamunka érkezett, melyből 14 kapott 

támogatást, köztük a Dunaalmás-Neszmély 

védőnői szolgálat. 175.490 forint értékű 

támogatásból magasságmérőt, testzsírmérő 

mérleget, látásvizsgáló táblát kiegészítőkkel, 

sztereo tesztet és egy vérnyomásmérőt sikerült 

beszerezni. 

A támogatói oklevelek ünnepélyes átadására a 

Semmelweis Egyetem I. számú 

Gyermekgyógyászati Klinikáján került sor, s azóta 

az eszközök is megérkeztek. Gratulálunk és 

köszönet a védőnőknek a sikeres pályamunka 

elkészítéséért. 

Természetesen a gyerekek nem maradtak ellátás 

nélkül: ideiglenesen Tatáról érkezik Dunaalmásra 

három védőnéni, akik csütörtökönként 8-tól 16 

óráig dolgoznak nálunk. 

 

Őszi Ízek Fesztivál 

Idén szeptember 8-án, verőfényes napsütés 

köszöntötte a Fesztivál helyszínére érkezőket. Ha a 

szervezés során adódtak is kisebb-nagyobb 

nehézségek, visszatekintve az eseményre talán 

érezhetjük úgy, hogy a legtöbbjét megoldottuk. 

Természetesen a legnagyobb várakozás a 

lecsófőző versenyt előzte meg, a felvonuló 

csapatok 33 mintát neveztek be, melyek a dél 

körüli órákra 

el is készültek. 

Az is 

természetes, 

hogy majd’ 

mindenki 

győzni akar, 

és 

természetesen mindenkinek a saját főztje a 

legfrankóbb, és a zsűri az általában tévedni 

szokott… 

A zsűri összetétele egyébként minden évben más 

és más, az idei team is elég sokat vizsgálgatta a 

mintákkal teli tányérokat, mire a döntés 

megszületett. 

A versenyek helyezettjei idén a következők voltak: 

Hagyományos lecsó: 1.Béke utca, 2. Ulicsák, 3. Tót 

– lányok 

Extra lecsó: 1. Sivatagi Rohamcsigák, 2. 

Főzőcskézők, 3. Lee csapata 

Almás sütemények: Harcsa Fanni Habos Almása, 2. 

Babolcsai Istvánné Alma rózsa, 3. Albert Ferencné 

Almás lepény. 

Pálinka ízek:1-2. 

hely Szíjjártó Lajos 

2017-es Irsai törköly 

és kajszibarack 

párlata, 3. Lévai 

Ferenc 2014-es 

Szőlő pálinkája. 

A rendezőgárda 

nevében minden 

helyezettnek 

szívből gratulálunk! 



Bízunk benne, hogy a délutáni programok is 

elnyerték mindenki tetszését, és jó hangulatban 

telt el a sétahajózás mindenkinek, mint ahogy 

abban is bízunk, hogy a  délutáni és esti fellépők 

műsora is sokak tetszését és érdeklődését 

felkeltette. 

Köszönjük a neszmélyi Zumba – csoportnak, a 

lábatlani Elite Dance School-nak, a szomódi 

Népdalkörnek, az Egyéb Veszély zenekarnak és 

DJCodynak, hogy szórakoztatták a nagyérdeműt. 

Végül köszöntjük a nap létrejöttét segítő 

támogatókat: Dunaalmás Község 

Önkormányzata, Neszmély Község 

Önkormányzata, Dunaalmás Barátainak Köre, 

Royal Yacht Club, Nagy Tibor, Magyar 

Vöröskereszt 

Tatai és 

Dunaalmási 

Szervezete, 

Hubik Trans Kft. 

Dunaalmásért 

Alapítvány, 

Lorkamill Kft. 

Anemona 

Pálinkaház Kft. 

(50-50-50 ezer 

Forint), Hoka 

Kft., Weimer 

Erzsébet, Tesco 

tatai üzlete, Zöld Kakas Vendéglő, Tramonto 

Pizzéria, Vadvirág Étterem, Kis-Duna Vendéglő, 

Virágkuckó, Gombos Agrodiszkont, Nemzeti 

Dohánybolt (Szíjjártó Melinda), Preska Mária, 

Simecz Pincészet, Dunaalmási Református 

Szeretetház, Holpertné Pogrányi Ildikó, Geszler 

György, Herold Tamás. 

S zárszóként szeretnék köszönetet mondani 

minden segítőtársnak, akik részt vettek a 

rendezvény előkészületeiben és 

lebonyolításában, valamint az esemény utáni 

„romeltakarításban”. jövőre Mindenkit 

szeretettel várunk szeptember 7-én a 

következőre! 

Ollé Árpád 

 

Felhívás 

Dunaalmás Község Önkormányzata 2018. október 

16-17-én (kedd – szerda) „börze” formájában 

szeretné az évek során felhalmozódott használati 

tárgyait felkínálni elvitelre. 

A fent megjelölt két napon a különböző 

berendezési tárgyak (bútorok, hűtők, fagyasztók, 

stb.) megtekinthetők és elvihetők a régi óvodában 

(Dunaalmás, Almási út 30.). 

Önkormányzat 

Meghívó 

Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. 10. 26-án 

(péntek) 17 órai kezdettel lakossági fórumra hívja a 

Tisztelt Dunaalmásiakat a Csokonai Művelődési Ház 

nagytermébe. 

A lakossági fórum témája a település határában 

építendő szennyvíztisztító és az azzal 

párhuzamosan történő csatorna-beruházással 

kapcsolatos tájékoztató. A tájékoztatón az ÉDV 

Zrt., a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a 

tervezői konzorcium és a kivitelező képviselői 

vesznek részt és adnak tájékoztatást a falut érintő 

tevékenységekről. 

Önkormányzat 

Nyugdíjas-klub 
 

Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük: 
Tele van gyönyörűséggel, ha élni tudunk vele. 

Lucius Annaeus Seneca 
 

Idősek Napja 

Dunaalmás Község Önkormányzata sok 

szeretettel meghívja 2018. október 12-én, 

pénteken 15:00 órára a Csokonai 

Művelődési Házba  

Idősek napja alkalmából szervezett 

rendezvényére. 

 

 

A köszöntőt, műsort és vacsorát követően a 

talpalávalót Sándi Károly szolgáltatja! 



Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület augusztus 23-án rendkívüli 

ülést tartott.  Az ülésen az alábbi döntés született. 

 
A képviselő-testület a 60/2018. (VIII.23.) 
határozatával határozatlan időre bérbe adja 
Dunaalmás Község Önkormányzata tulajdonát 
képező Dunaalmás, Almási u. 143. szám alatti, 
4299/6 hrsz-ú volt tűzoltószertár épületének jobb 
oldali helyiségét az EGUKOBU Kft. részére 
üzlethelyiség kialakításának céljára.   
 
A képviselő-testület a 61/2018. (VIII.23.) 
határozata alapján a Belügyminisztérium pályázati 
kiírásában meghatározottak szerint a 2018. évi 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igénylésére benyújtja 
pályázati anyagát. A pályázati anyagot 
keménylombos tűzifa vásárlásának támogatására 
nyújtja be, a maximálisan igényelhető 116 m3 
mennyiségre.   
 
A képviselő-testület a 63/2018. (VIII.23.) 
határozata alapján felújíttatja a csapadékvíz 
elvezető rendszerét az alábbi tartalommal:  
- Szőlősor utca csapadékvíz elvezető árkának 
kitakarítása a Füzihegyi út kereszteződésétől az 
Almási út kereszteződéséig, 700 méter 
hosszúságban, 23 áteresz kitakarításával, 
- vízterelők kialakítása a zártkerti makadám utakon 
35 db vasúti talpbeton beépítésével. A felújítás 
elvégzésére a Lodzsa Építőipari és Szolgáltató Kft 
került megbízásra. A felújításra bruttó 2 millió 
forintot biztosított a testület a fejlesztési célú 
beruházások terhére.  
 
A képviselő-testület a 66/2018. (VIII.23.) 
határozata alapján Kiegészítő támogatást nyújt a 
Dunaalmási Munkások Atlétikai Clubja részére, 
működési kiadásainak finanszírozására. A 
támogatás mértéke bruttó 250 000 Ft, melyet a 
költségvetés államháztartáson kívülre nyújtott 
támogatásainak terhére biztosít. 
 
A képviselő-testület szeptember 26-án rendes ülést 

tartott.  Az ülésen az alábbi döntés született. 

A képviselő-testület zárt ülés keretében Pro 
Dunaalmás emlékplakett odaítéléséről döntött. Az 

emlékplakett átadására az október 23-i 
ünnepségen került sor.   
 
A képviselő-testület a 71/2018. (IX.26.) határozata 
alapján elkezdi a Pihenő tó kialakítását. A 
kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására a 
tendereztetési eljárást elindítja. A 72/2018. 
(IX.26.) határozata alapján a „régi strand” területe 
melletti „káposztás” néven ismert 
nadrágszíjparcellák megvásárlásáról döntött. 
 
A képviselő testület a 73/2018. (IX.26.) 
határozatával TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 
azonosító számú energetikai korszerűsítési 
projektben új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 
illetve a felkérendő ajánlattevőkről döntött. Az 
alábbi kivitelező vállalkozásokat ajánlja a 
közbeszerzési eljáráshoz ajánlattevőnek: 
- Aqva Elektro Kft. 
- Novoca 2018 Kft. 

- Bakasa Kft. 

- VGCAR Kft. 

- G and B International Hausetechnik Kft. 

A beruházás lefolytatásához műszaki ellenőr 
megbízása szükséges. Versenyeztetési eljárás 
lefolytatását követően a Sáfrány és Fia Bt. került 
megbízásra. 
A projekt keretében az általános iskola és a 
polgármesteri hivatal homlokzati hőszigetelése és 
nyílászáróinak cseréje, illetve energetikai 
korszerűsítése fog megtörténni.    
 
 
A képviselő-testület a 75/2018. (IX.26.) 
határozatával elfogadta az Önkormányzat 
gazdálkodásának 2018. I. félévi beszámolóját, és 
megalkotta az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
8/2018. (X.04.) önkormányzati rendeletét. A 
rendelet szövege megtekinthető Dunaalmás 
Község Önkormányzatának hivatalos honlapján, a 
www.dunaalmas.hu címen, illetve az 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.   
 
A képviselő testület a 76/2018. (IX.26.) 
határozatával elfogadta az ÉDV. Zrt. által a 2019-
2033 közötti időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervét, valamint a 2019. évi beruházási 
keret felhasználásának tervezetét.  
 

http://www.dunaalmas.hu/


A képviselő testület a 77/2018. (IX.26.) 
határozatával csatlakozott az Emberi Erőforrások 
Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójához. Az ösztöndíjpályázaton 
felhasználható 2019. évi pénzkeretet 450 000 Ft-
ban állapítja meg, amelynek forrása Dunaalmás 
Község 2019. évi költségvetése. A részletes 
tájékoztató Dunaalmás Község Önkormányzatának 
hivatalos honlapján (www.dunaalmas.hu) 
megtekinthető. 

 
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület 
nem hozott. A következő rendes testületi ülés 
2018. október 31-én lesz.  
 

Makay Tibor 
kirendeltség-vezető 

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 

- 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 

 

http://www.dunaalmas.hu/


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, 
 
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. 

 



Lejárt sírhelyek  

a dunaalmási katolikus temetőben 

 

Az alább megjelölt sírhelyek megváltási 

ideje lejárt. A „NÉV” a síremléken szereplő 

első név, utána a születés és halál éve, 

majd zárójelben a sírhely jele pl.:  ( II. B. 5.) 

azaz: II. parcella B sor 5-ös jelű sír. 

A sírhelyet újraváltani a temetőgondnoknál 

lehet. 

A szimpla sírhely megváltási ára 300,- Ft / 

év, a dupla sírhelyé 600,- Ft / év. 

Ha 2018. december 31-ig nem váltják meg 

újra, akkor 2019-ben a sírhelyet újra 

értékesítjük. A lejárt síron levő sírkő a 

temető tulajdonosának tulajdonába kerül. 

        

Szuly  László   temetőgondnok  

2545 Dunaalmás, Tómellék u. 1. 

tel.: 06-34-450-222,  mobil: 06-30-500-30-

45,  e-mail: szulylaci@gmail.com 

 

BÁNÓCZKY FERENC 1908-1978 (I. C. 1.)  

BEZUR JÓZSEF (III. A. 2.) 

BIHACKER SÁNDOR 1932-2012 (I. D. 14.) 

BISHOF MIHÁLY 1926-2008 (II. D. 24.) 

BOGDÁNOVICS ISTVÁNNÉ 1893-1964 (II. E. 

16.) 

BOTTLIK FERENCNÉ 1903-1978 (II. E. 10.) 

DRÁGA NEVELŐSZÜLEINK EMLÉKÉRE 1877-

1968 (II. G. 6.) 

ÉBERHARDT FERENCNÉ 1846-1955 (III. N. 

1.) 

FRANK JÁNOS 1880-1949 (I. D. 13.) 

FUTÓ FERENC 1915-1988 (I. D. 16.) 

GARAI JÁNOS 1876-1956 (III. K. 1.) 

GERENCSÉR ERNŐ 1905-1989 (I. F. 3.) 

GYŐRI JULIANNA (II. E. 11.) 

HALMOS JÁNOS 1911-1973 (III. H. 2.) 

HARCSA LAJOSNÉ sz. GYÖRGY MÁRIA 1907-

1991 (I. F/A. 2.) 

HARMATH JÓZSEF 1864-1938 (I. E. 21.) 

HORVÁTH JÁNOSNÉ 1907-1995 (I. D. 1.)  

IROVECZ JÁNOSNÉ (III. A. 1.) 

JOSEPH WINTSOR (III. F. 4b.) 

JUHÁSZ FERENC élt 20 évet (I. C. 16.) 

KERTES SÁNDORNÉ 1906-1985 (III. G. 2.) 

KOVÁCS ISTVÁN 1897-1960 (II. E. 17.) 

KŐRÖSI VIKTORNÉ „ÉDESANYÁM” 1910-

1990 (II. C. 19.) 

LIGETI RUDOLF 1927-1986 (III. G. 4.) 

LIPP FERENC 1877-1957 (II. D. 7.) 

MÁTÉ ANGÉLA vagy MIKE ANGÉLA +1962 

(I. F. 20.) 

MIKLE ÖDÖN élt 23 hónap, +1980 (II. D. 

20.) 

POLÁK FERENC  +1866 (II. D. 16.) 

POLHAMMER KÁROLY 1946-1992 (I. E. 1.)  

RÁKÓCZY ISTVÁN 1904-1956 (III. F. 4.) 

SCHMIDT JÓZSEFNÉ 1942-1996 (II. D. 21.) 

SPANKOVITS JÁNOS 1933-1966 (I. C. 21.) 

STAUDINGER IMRE 1911-1977 (III. B. 6.) 

SZARKA GYÖRGYNÉ 1848-1925 (I. F. 6.) 

mailto:szulylaci@gmail.com


SZER KÁROLY 1902-1987 (III. E. 7.) 

SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ sz. HERCZEG PIROSKA 

1953-1992 (II. A. 5.) 

TÓTH MIHÁLYNÉ 1899-1990 (I. D. 19.) 

UDVARDY GYÖRGY (II. E. 15.) 

VÍGH LAJOS (I. E. 22.) 

ZSIDEK ISTVÁNNÉ 1927 ?-2010 (I. E. 11.) 

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.  
 

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: nyári időszakban szünetel 
 
Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15 
órától. 
 
Ruhabörze: kéthetente szerdán 
 
 

Dunaalmási Szeretetház 

 

Júniustól szeptemberig volt lehetősége 
munkatársainknak és családjaiknak arra, hogy 
egy-egy hetet Gárdonyban töltsenek. 
Intézményünk ezzel segíti az itt szolgálókat és 
családjaikat, hogy kikapcsolódjanak, 
feltöltődjenek.  

Bőséges paradicsom, cukkini, zöldbab, uborka 
és tök termett tankertünkben. A szekrény 
tetején már sorban állnak a télire eltett 
üvegek. Lakóinkkal közösen készítettük. E 
mellett a fűszernövények is rendre üvegbe 
kerültek. (Jobbra) 

Július 23.-án érkeztek a Kárpátaljai diákok. 

Kerékpártúrát szerveztünk lakóinkkal közösen. 
4 új kerékpár érkezett és egy speciális tricikli. 
Ezeket avattuk fel. A kis csapat kerékpárral 
ment Tatára, és ott még a tavat is megkerülte. 
Közös fotózás és fagylaltozás is volt.  

A Tatai Városkapu Zrt. ebben az esztendőben 
is ingyenes strandbelépőkkel ajándékozott 
meg bennünket. Lakóink 3 alkalommal 
vendégeskedtek a Tatai Fényes Fürdőben.  

Hátul a pavilonnál készül egy új kerti kiülő. 
Bízunk abban, hogy sok-sok lakónknak nyújt 
majd pihenést a nyári melegben.  

Augusztusban sokan szabadságra mentek. 

21.-án kezdődött a második önkéntes tábor. 
Ez volt a 10. ilyen alkalom intézményünkben. A 
vendégkönyv bejegyzéseit olvasva úgy érzem; 
van értelme ennek a szolgálatnak. 

23.-án ismét munkatársaink gyermekei és 
unokái vehették birtokba az intézmény 
területét. Délelőtt játékos vetélkedő, délután 
bohóc műsor és egy mese-játék várta a 
gyermekeket. Köszönjük a fogisoknak és az 
önkénteseknek a munkát. 

24.-én pénteken délelőtt a mi lakóink is részt 
vettek ebben a játékban, kipróbálva mind a 8 
állomás feladatait. Az arcokat, mosolyokat 
látva hatalmas volt a siker.  

29.-én három fiúval elmentünk egy nyugdíjas 
lelkészhez, segítettünk behordani a téli 
tüzelőt. Sütemény és üdítő volt a jutalmunk, 
valamint a szeretet-szolgálat öröme.  

Bár szeptemberben mi nem kezdünk új 
tanévet, de imádkozunk munkatársaink 
gyermekeiért, unokáiért, az oktatási 
intézményekért és az ott dolgozókért. 

 

 

Kárpátalja-project 

 

A kezdetekre már nem nagyon 

emlékszünk. Egyszer csak jöttek, 

kopogtattak a Nagyberegi Református 

Líceum diákjai, tanárai. Befogadtuk őket. 

Azóta minden esztendőben érkezik a lelkes 

csapat, hogy szolgáljon itt, Dunaalmáson.  

A szeretet és a hűség. Talán ezzel a két 

szóval fejezhető ki mindaz, amit 

számunkra ez a csoport jelent.  

A mindennapi szolgálat mellett igyekszünk 

élményekkel is gazdagítani itt létüket.  

A lányok a varrodán, a konyhán és a 

foglalkoztatóban segédkeztek. A fiúk 

ebben az esztendőben is komoly feladatokat kaptak. 

Kint az udvaron építettek, fent a padláson „romboltak



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dunaalmásért Alapítvány 
önkéntes, vidámhangulatú szemétszedést hirdet! 

Találkozzunk 
2018. 10. 27.-én (szombaton) 

09:00-kor 
az Öregmalom kapujánál! 

Amirol gondoskodunk: 
- gumikesztyu 
- szemeteszsák 

- az összegyujtött szemét elszállítása 

-kedvezo idojárás! 

Amit hozz magaddal: 
-munkakedvet 

- még több segíto rokont, barátot, ismerost! 
 

 

 

Mindenkit várunk!  

 
 



 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban 
és Kirendeltségein 

  
2018. október 22. napja  

 
munkanap áthelyezés miatt munkaszüneti 

nap. 

Fenti napon az ügyfélfogadás szünetel. 

2018. október 13. napján, szombaton 

az ügyfélfogadás 8:00-12:00 óráig tart. 

Kérjük, ügyeik intézésénél a fentiek 

      figyelembevételét.  

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
 



 


