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Tanév közben félúton 

A 2018/2019. tanév I. féléve január 25-ig 

tartott, ekkor került sor a szeptembertől 

kezdődő, 19 tanítási hétből álló időszak 

értékelésére. 

A Csokonai Általános Iskolában 111 tanuló 

kapott félévi értesítőt, összesített 

tanulmányi átlaguk 4,06; az alsó tagozaté: 

4,21; a felső tagozaté: 3,9. A legjobban 

teljesítő osztálynak alsó tagozatban a 

második, felső tagozatban a hatodik és 

ötödik osztály bizonyult. A tanórai 

tevékenységről és értékelésről a szülők 

pontosan tájékozódhattak a 

szeptemberben bevezetett, minden szülő 

által hozzáférhető e-ellenőrzőben. 

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 25-én megrendezett 

meseversenyen három kategóriában – 

mesemondó, meseíró és meseillusztráció – 

mérték össze tudásukat a diákok. 

A mesemondók közül első helyezett Mag 

Ádám 2. osztályos tanuló lett, második  

 

 

 

Dunaalmási 

Híradó  

 

 

 
helyen Dittmann Bence 1. osztályos és 

Orosz Anna Boglárka 3. osztályos tanuló 

végzett és a harmadik helyezés díjait a 

második osztályos Sipák Fanni és a 

negyedikes Galambos Gréta Panna 

vehették át. Dittmann Péter 6. osztályos 

tanuló különdíjban részesült. 

A meseíró verseny első helyezettje 
Galambos Gréta Panna 4. osztályos tanuló, 
második helyezettje Hajdu Medox szintén 4. 
osztályos tanuló lett. A verseny harmadik 
helyezettjeiként Szabó Zsuzsanna 5. 
osztályos és Gölöncsér Csongor 7. osztályos 
tanulókat  jutalmaztuk. 
A meseillusztrációs rajzversenyre nagyon 
sok alkotás érkezett, több dobogós hely is 
született. Az első helyezett rajzok alkotói: 
első osztályból Szabó Anasztázia, a 
másodikos Török Zsolna, a harmadikos 
Nádasdi Kamilla Szellő, a negyedik osztályos 
Juhász Márton, az ötödik osztályos Horváth 
Csenge Napsugár, hatodik osztályból 
Körmöndi Emese és a hetedikes Kószás Lea 
Eszter. Az alkotásokból kiállítást rendeztünk. 
November 5-én a nyelvhelyességi és 
helyesírási versenyen szintén több tanulónk 
vett részt.  
A második osztályos korosztályban első 
helyezett lett Stróbel Dorka, második 
helyezett Török Zsolna és harmadik Dunár 
Lili. Harmadik osztályban Kun Szabolcs 



bizonyult a legjobbnak, másodikként 
Baráth Barnabás és harmadikként Bakulár 
Enéh Boróka végzett. A negyedikesek közül 
első Bihacker Balázs, második Juhász Panna 
és harmadik helyezett Dunár Márk lett.  
A területi és járási versenyek közül a 
"Természettudományok és matematika a 
természetben", röviden a MATATA-túrán 
vettek részt szeptember 15-én a hetedik, 
nyolcadik osztályos és szeptember 22-én 
ötödik, hatodik és hetedik osztályos 
tanulóink. A nagyszámú induló között a 
legjobb eredményt a hetedikesek és 
hatodikosok csapatai érték el. Hetedikes 
csapatunk negyedik helyezett lett. A csapat 
tagjai Bélai Dominik, Czintos Tamás, 
Horváth Levente Zétény és Tircs Máté 
voltak. A hatodikosok egyik csapata 
ötödikként végzett, versenyzők Cseke 
Levente, Dittmann Péter, Füredi Tamás és 
Talabér Levente Gábor voltak. 
Október 12-én 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, ötödik és hetedik 
osztályosaink vettek részt. Ezúttal a 
harmadikosok szerepeltek a 
legsikeresebben, csapatuk huszonharmadik 
helyen végzett a közel hatvan induló csapat 
között. A csapat tagjai: Cseke Lili, Martin 
Eszter Kata, Talabér Csenge Anna és Tircs 
Janka. 
A november 9-én megrendezett Bolyai 
Anyanyelvi Csapatversenyen is ügyeskedtek 
tanulóink. A legszebb eredményt a 
hatodikosok érték el, a közel hatvan induló 
csapat között  huszonegyedik helyezettek 
lettek. A csapat tagjai Dittmann Péter, 
Király Tímea, Pócsmegyeri Petra és Talabér 
Levente Gábor voltak.  
November 21-én került sor a Kárpát-
medencei Simonyi Helyesírási Verseny 

iskolai fordulójára, melyben huszonkettő 
tanulónk mérettette meg tudását. A megye 
iskoláinak beküldött feladatlapjai alapján 
született meg a megyei rangsor. 
Megyénkben hatodik helyezett lett a 
hatodik osztályos  Talabér Levente Gábor, 
aki így a második fordulóban is 
versenyezhet. 
November 28-án volt a hetedikes és 
nyolcadikos korosztályú országos angol 
verseny iskolai fordulója. A hetedikesek 
versenyében harmadik helyezett lett Bélai 
Dominik, a nyolcadikosoknál pedig Harcsa 
Dániel Gellért ért el kiemelkedő 
eredményt. Mindkét tanuló meghívták a 
verseny következő fordulójába. 
Az őszi időszakban sportversenyben sem 
volt hiány. Sikeresen szerepeltünk az 
atlétika bajnokságon és a mezei 
futóversenyen is. Az október 15-én Tatán 
megrendezett futóversenyen a tatai és Tata 
környéki iskolák versenyzői 1000-3000 m-
es távot futottak festői környezetben, az 
Öreg-tó partján. Az ötszáz fő körüli induló 
között saját korcsoportjában a 2. osztályos 
Horváth Mihály Zsolt tizenegyedik, a 
harmadikos Talabér Csenge nyolcadik, az 
ötödikes Mócz Friderika Dorka hetedik, a 
hetedikes Kerecsényi Ibolya negyedik lett. 
Nagyon büszkék voltunk arra, hogy 
kimagasló eredményével Kószás Lea Eszter 
hetedikes tanulónk dobogós helyezett lett, 
harmadikként teljesítette a távot.  
A tanuláson kívül számtalan szabadidős 
rendezvény is színesítette iskolásaink 
mindennapjait. Első osztályosaink a 
lovardába látogattak el, harmadik és 
hatodikos tanulóink a tatabányai 
tűzoltóságon töltöttek egy délelőttöt. 
Negyedikeseink, ötödikeseink és 
hetedikeseink a Kőpitére túráztak. 
Hetedikes tanulóink novemberben Győrbe 
kirándultak, decemberben korcsolyacipőt 
húztak, osztályszinten meglátogatták a 
tatai pályát. Ötödikes és nyolcadikos 



diákjaink ellátogattak a Láthatatlan 
kiállításra és nyolcadikosaink 
pályaválasztási kiállításokon és 
üzemlátogatáson is részt vettek. Alsó 
tagozatosainknak mozilátogatást, felső 
tagozatosainknak színházlátogatást 
szerveztünk.  
Nagyon népszerűek voltak a kézműves 
délutánok, melyeket a szülői 
munkaközösség szervezett az ügyeskedni 
vágyóknak az első félévben több 
alkalommal.  
Tanulóink többször szerepeltek a községi 
rendezvényeken, iskolai szinten is 
tartottunk megemlékezéseket. Nagy sikere 
volt a Csokonai-napnak és az iskolai 
karácsonyi ünnepségnek. 
Eredményekben gazdag és programokban 
bővelkedő félévet zártunk. Természetesen 
a félévzárás nem ad lehetőséget a 
pihenésre, hisz a tanév végéig – utolsó 
tanítási nap: június 14. péntek - tartó öt 
hónapban is akad tennivaló bőven. Ezt az 
időszakot csak az április 19-től április 26-ig 
tartó tavaszi szünet szakítja meg. 
2019. január 31. 
 

Horváth Anikó  

Lakossági tájékoztató 

 

A Kék Duna Napközi-otthonos Óvodába a 

2019/2020. nevelési évre történő óvodai 

jelentkezés időpontja 2019. április 23-tól 

április 25-ig tart. 

A Csokonai Általános Iskolába a 2019/2020. 

tanév első évfolyamára történő általános 

iskolai beiratkozás időpontja 2019. április 

11-én 8 órától 19 óráig, 2019. április 12-én 

8 órától 18 óráig tart. 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

2019. március 4-től átalakul a 

Tatai Járási Hivatal ügysegédi 

rendszere. 

 

Az új ügysegédi 

ügyfélfogadás: 

minden kedden 

10:30-11:30 

 
Az ügyfélfogadás helye továbbra 

is a Polgármesteri Hivatal. 

 
Dunaalmás Község 

Önkormányzata 
 

Tájékoztatás 

Tisztelt fogyasztóink ! 

2019. március hónapban elkezdjük a 

vízmérő óra cseréket. 

Kérjük Önöket, hogy az előre jelzett 

időpontban tartózkodjanak 

ingatlanjaikban, ezáltal is segítve 

munkatársaink munka végzését 

 

Köszönettel: 

 



 

Czermann Adolf István Telepvezető 

Északdunántúli Vízmű Zrt. Duna-völgyi 

Vízmű Üzem 

2541 Lábatlan, Rákóczi út 5.  

Mobil: +36 30 824 5719 

E-mail:czermann.adolf@edvrt.hu 

Web: www.edv.hu 

Nyugdíjas Klub 

Kedves Dunaalmási Nyugdíjasok! 

Amikor az aktív munkával töltött 

évek véget érnek, sokan 

bezárkóznak, gondolkodásuk 

átalakul. Részben örülnek, hogy 

megszűnt a munka kényszere, 

másrészt nem találják a helyüket, 

kiüresedik az életük. Életük a bolt, és 

az otthoni tevékenységek köré 

összpontosul. 

Pedig most egy békésebb, 

nyugalmasabb korszak is kezdődhet 

azok számára, akik felismerik azt a 

nagyszerű lehetőséget, hogy 

rengeteg idejük lett azokra a 

dolgokra, amikre korábban azt 

mondták, majd ha nyugdíjas leszek, 

megcsinálom, elmegyek, megnézem. 

Az öröm forrását nem mindig a nagy 

dolgokban találjuk meg. Szűkebb 

környezetünk is sok lehetőséget kínál 

arra, hogy életünk nyugdíjas korban 

is kiteljesedhessen. 

Ilyen lehetőség a településen immár 

harmincöt éve sikeresen működő 

nyugdíjas klub. A klubtagok részt 

vesznek a település rendezvényein, 

ünnepségeken, lecsófesztiválon, 

főzőversenyen. Az Önkormányzat 

támogatásának köszönhetően 

kirándulásokat, bálokat, előadásokat 

szervezünk. Folyamatosan bővülő 

tagságunk, énekkarunk is azt 

bizonyítják, tagjaink örömmel jönnek 

és vesznek részt kéthetente a 

Csokonai Művelődési Házban tartott 

összejöveteleinken.  

Hogy ne legyenek egyformák a 

hétköznapok, csak ajánlani tudom, 

hogy látogassanak el 

összejöveteleinkre, és ha úgy érzik, 

kedvük lenne csatlakozni hozzánk, ne 

habozzanak. Minden jelentkezőt 

szeretettel várunk. 

Néhány kiemelkedő programunk: 

látogatás az ajkai üveggyárba, 

Nagymegyerre a termálfürdőbe és 

még sok érdekes esemény, ami az 

éves programunkban olvasható. 

A következő összejövetel február. 18-

án 15 órakor lesz.  

Jelentkezni lehet a 70/369-3101- es 

telefonszámon vagy a művelődési 

házban.  

Nagy László klubvezető 

http://www.edv.hu/


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 

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. 

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

 

 

A Magyar Kultúra Napja 
2019. január 22-én,  a Magyar Kultúra Napján,  az 
építészet témaköréből válogattunk. Dr. Hercig 
Béla, a Monarchia Egyesület képviseletében a 
címeres téglák történetéről tartott egy nagyon 
érdekes előadást.  Nagy Roland, a Kuny Domokos 
múzeum munkatársa  a tatai vár történetét 
mutatta be. Olyan helyekre is bepillantást 
nyerhettünk, ahová látogatók nem mehetnek. A 
nyugdíjas klub tagjai azt mutatták be, hogy a vers 
és az ének hogyan kapcsolódhat az építészethez. A 
program zárásaként egy játékra hívtuk a 
megjelenteket. A feladat: egy épített örökségük 
felismerése, a puzzle darabok összerakása, és 
ehhez kapcsolódó totó kitöltése volt. 
5 gyerek és 2 felnőtt csapat vetélkedett. A 
felnőttek tárgyjutalomban részesültek. A 10 
gyerek pedig egy későbbi időpontban a Kuny 
Domokos Múzeumban egy interaktív foglakozáson 
vehet részt. 
 
2019. február 16-án, szombaton a „Kultúrházak 
éjjel –nappal " országos programhoz 
csatlakoztunk, immár negyedik alkalommal. Az 
idei év szlogenje: „MINDENNAP ÉRTÉKET ADUNK”. 
Célunk, hogy bemutassuk azokat a közösségeket, 
akik évek óta önmaguk, és mások örömére 
tevékenykednek az értékteremtésben. 
A programok közül szeretném kiemelni: Kelemen 
Petra Piroska és Jakab András felvidéki palóc 

Mesemondó interaktív meséjét, valamint Fráter 
Zoltán: „Kedv, remények , Lillák "színpadi 
bemutatóját. 
Ezen a fórumon keresztül szeretném megköszönni 
azok önkéntes munkáját, aki nélkül ez a nap nem 
jöhetett volna létre: Lévai Ferencné és lánya, aki a 
fánksütésben jeleskedtek, Sütő Hajni, aki a 
kézműves gyerekprogramokat vezette, Horváth 
Ágota mesélt délután a gyereknek, és az esti 
zenekar (Max Vell Red) meghívása is az ő nevéhez 
fűződik. Weimer Ferencné vezetésével a felnőttek 
kézművesedtek, Baranya Éva és csapata, az Elite 
Dance School táncosai pedig ismét fergeteges 
műsort produkáltak. Wünsch Lajos tanár úr, és 
Petra néni öt kis színésze pedig méltán érdemelte 
ki a vastapsot. Részükre egy későbbi időpontban 
kalandparki meglepetéssel is szeretnénk 
megköszönni a munkájukat. Köszönjük Marika 
néni almás pitéjét, és azok fáradozását, akik a 
kiállításhoz a tárgyakat megkeresték otthon, és 
rendelkezésünkre bocsájtották. Köszönjük az 
Önkormányzat támogatását. Köszönjük a 
részvételt azoknak, akik részt vettek a programok 
valamelyikén, és bízunk abban, hogy jövőre még 
többen eljönnek. 
(A Kisalföld február 22-i számában egy cikk jelent 
meg a rendezvényről Kiss T. József tollából) 
2019. március 22-én a Víz Világnapján délelőtt 
múzeumi foglakozások lesznek, 17 órakor pedig a 
tavalyi nagysikerű „forrás túra” után, ismét 
Márkus Ferenc vezetésével indulhatunk a dunai 
élővilág felfedezésére. 
A Művelődési Ház munkatársai nevében:  
 
Pap Éva 
 

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  
    
Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15 órától. 



  



 

 

 


