ista Isuisi
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2016. novemberi programok

Lakossági tájékoztató
.

17. megem[ékezés Csokonai szobránál a
köLtő születésének 243. évfordulóján 16,30
17. Csokonai ünnepség (CsMH)
18. Csokonai-nap az iskolában
25. Hubertus Lovasverseny a Lovardában
26. Erzsébet-Katalin napi baráti összejövetel
Nyugdíjas Klub (CsMH) 20,00
27. Advent i gyertyagyújtás 16,00

J

—

2016. decemberi programok
19. Nyugdíjas Klub
Karácsony estje
(CsMH) 15,00
26. Lovasáldás a Templomdombon 11,00
31. Szilveszteri 861
Nyugdíjas Klub
(Cs.M.H.) 20,00
31. Sovány malac vágta Öregmalom Pagony
10,00
-

-
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2016,11.20 13:00 VÁRGESZTESI SFE

.

DON BOSCO ELIE SÚR

2016.11,26 13:00 D.MA.C DUNMLMÁS
2017.02.25 14:00 DM.A.C DUNMIMÁS

D.M,A,C DUNAALMÁS

.

SZÁKSZENDI SE

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot. hogy
az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről
szóló
5/2015.(W.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében
szeptember,
október
és
november
hónapokban a munkaszüneti napok
kivételével (vasárnap és az ünnepnapok)
n±~den napon megengedett a kerti hulladék
nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető fU. falornb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levét, és egyéb
növényi maradvány. Az égetés az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
előírásainak
betartásával végezhető. Kerti hulladékot
közterületen égetni tilos.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016.
(IX.29.)
önkormányzati
rendelet
értelmében
robbanómotoros
fűnyíró,
robbanómotoros fűrész, kerti traktor,
rotációs kapa, motoros permetező és iparivagy 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.
Kérjük a fenti szabályok szíves megértését
és betartását a nyugodt közösségi együttélés
érdekében.

Önkormányzati hírek

I

A képviselő testület 2016. október 26-án rendes
ülést tartott, melyen az alábbi döntések születtek:
A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás Község
2015-2020 évre vonatkozó környezetvédelmi
programját. A program szövege megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban, és hamarosan felkerül
az önkormányzat hivatalos honlapjára is.
A képviselő-testület a Füzihegyen élő lakók
kérelmére, és az általuk tett javaslatok alapján
elnevezte az ott található közutakat. Az utcák
elnevezésére nagy szükség volt az ott élő lakosság
számának növekedése, és a postal szolgáltatások
zökkenőmentes működése végett. Az érintettek a
későbbiekben
levélben
értesülnek
a
változtatásról.
Á
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A képviselő-testület A Felső-Tisza Vidéki Többcélú
Kistérségi Társulás részére 100 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Fehérgyarmati járás
7 település családjainak megsegítésére, akiket a
2016. június 21-i jégverés nagymértékben
károsított. A támogatást a költségvetés általános
tartalékának terhére biztosítja.
A képviselő-testület A Dunaalmási Csokonai
Általános Iskola szülői munkaközösségének 100
000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, az
iskola diákjai számára egyen öltözékéhez 150 db
egységes nyakkendő vásárlására. A támogatást a
költségvetés általános tartalékának terhére
biztosítja.
A képviselő testület lehetőséget lát arra, hogy
pályázati anyagot nyújtson be a későbbiekben
kiírásra kerülő önkormányzati épületekre napelem
telepítést támogató pályázatra. A pályázati anyag
előkészítése elkezdődött.

...~ ~
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lehet.
Közútfejlesztés
esetén
elnyerhető
támogatás 100 millió Ft, gépbeszerzés esetén 10
millió Ft, melyhez 25 % önrészt kell vállalnia az
önkormányzatnak. A pályázati anyag előkészítése
megkezdődött.
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A
képviselő-testület
értékesítette
az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5461
hrsz-ú belterületi, véderdő besorolású ingatlanát.
A területre a két szomszédos ingatlan tulajdonosa
dr. Szmodics Katalin és Simecz Róbert tett vételi
ajánlatot. Az előzetes értékbecslést követően 400
Ft/m2 áron került értékesítése az ingatlan,
megosztva a két vételiajánlat-tevő részére.
A képviselő testület lehetőséget lát arra, hogy
benyújtsa pályázati anyagát a külterületi helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő,- és munkagépek beszerzésére
hamarosan kiírásra kerülő pályázatra. A pályázat
csak külterületi meglévő földutak fejlesztésére
vonatkozik, melyben értékelési szempont a
gazdaságélénkítés is. Ennek megfelelően a
fejlesztéssel érintett út kizárólag a Naszályi út

A képviselő-testület Vásárol egy darab színes
fénymásolás nyomtatót a Csokonai Művelődési
Házba. A nyomtató beszerzésére bruttó 100 000
Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka
terhére.
A képviselő testület 2016. november 9-én
rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi döntések
születtek:
A képviselő testület úgy döntött, az idei évben is
több szilárd burkolatú utcát önerőből felújít. Az
óvoda előtti kereszteződés aszfaltburkolata a
megnövekedett forgalom hatására teljesen
elhasználódott. Az ott található csatorna fedőlap
megsüllyedt, és kimozdult illetve 110 m2
károsodott aszfaltburkolat kerül helyreállításra.
Az iskola udvarában megépülő tornacsarnok
építési
munkájával
járó
megnövekedett
nehézgépek és teherautók teljes mértékben
megrongálták a Baráthegy utca szilárd burkolatát.
A kialakult bakhátakon az autók alja leér. A
biztonságos közlekedés érdekében az utca 100

méter hosszú szakasza kerül felújításra. Az utca a
kialakításra kerülő Iskolai parkoló biztonságos
megközelítése miatt is fontos.

2016. április-október havi
Anyakönyvi Hírek

Új bejáró kerül kialakításra az Iskola parkolójának
megközelítése végett. A bejáró 90 m2-es területe,
lejtése végett, szintén aszfaltburkolattal lesz
ellátva, a későbbi kimosódás elkerülése végett,
illetve a téli síkosság mentesítés hatékony
elvégezhetősége érdekében.
A Vöröskőalja utca Lilla utcai kereszteződésétől a
Pirító utca kereszteződéséig tartó 150 méteres
szakasza is felújításra
kerül. Ezen szakasz
betonlapos burkolattal rendelkezik, ami a hosszú
évek alatt a megnövekedett forgalom hatására
elhasználódott. A betonlapok töredezettek, a
bennük lévő betonvas több helyen fedetlenül kiáll
az útból. A lapok különböző mértékben
megsüllyedtek,
több
helyen
10
cm-es
szintkülönbség található közöttük.
A felújítási munkák elvégzésére bruttó 10700000
Ft-ot különített el a képviselő-testület a
költségvetés fejlesztési célú kiadásainak terhére. A
munkák elvégzésére három árajánlat bekérését
követően a Pál Trans Bt. és a Strabag Kft. kerül
megbízásra.
A képviselő testület az Iskola parkolója és a
Csokonai utca közötti kb. 60 méter hosszú
szakaszán 1 méter magas támfalat kíván építeni,
úgy, hogy ezzel a Csokonai utca közlekedésre szánt
területe 1,5—2 méterrel kiszélesedne. A szélesítés
szükséges a megnövekedett gépkocsiforgalom
zavartalan lebonyolítása érdekében. A munka
elvégzésére bruttó 4 000 000 Ft-ot különített el a
testület a fejlesztési célú kiadások terhére. Az
építőanyag beszerzésére és a munka elvégzésére
árajánlatokat kérünk, a kedvezőbb ajánlattevő
kerül megbízásra.
Más érdemi döntést az üléseken a képviselők nem
hoztak. A következő rendes testületi ülés 2016.
november 30. napja körül várható. A képviselő
testület a közmeghallgatást 2016. december 7-én
17.00 órai kezdettel tartja a Csokonai Művelődési
Ház nagytermében.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Házasságot kötöttek:
Farsang Anett és Takács Zsolt
és Nagy János
Mag Anita
Hajdu Csilla
és Qrcsik Csaba
Sok boldogságot kívánunk!

Gyermekük született;
5irnon Jácinta és Szabó Norbert 19a Kevin
Sánta Alexandra és István József leánya Zsófia
Linetta
Varga Nóra ás Füle Viktor fia Viktor
Gecsei Zsuzsanna ás Domján Krisztián leánya
Zselyke
Tóth Zsuzsanna ás Sárközi Balázs leánya Mia Nila
Györ9y Melinda ás Hegyi László fia Bence
Gulyás Rita ás Szlukovényi Norbert fia Ger9ő
Weimer Krisztina ás Fekete Jácint fia Hunor
Kovács Zsuzsanna ás Varga Vilmos fia Vendel
Vass Tünde Mónika ás Minár Krisztián fia Medox
Dániel
Linzenbold Edina ás Pogrányi Béla fia Ákos
Sáfár Nikolett ás Kapu Tibor leánya Kála Mia

Községünk kis állampolgárait szeretettel
köszöntjük!

Elhalóloztak;
Pőcze Lajos
Bognár Johanna

Sós Ferencr’é Vas Ildikó Zsuzsa
A hozzátartozók gyószában osztozunk!
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~k$~ Óvoda téli zárva tartása
Kék Duna Óvoda
2016.december 23-tól
2017. január 1-ig

zárva tart.

~:___

KekDuflaOvoda

Márton-nap a dunaalmási óvodában
Idén már 3. alkalommal tartottunk
óvodánkban családi Márton-napot. Ez egy
olyan különleges délután, amikor a szülők
és a testvérek is ellátogatnak az óvodába,
hogy együtt elevenítsük fel Márton
napjához kapcsolódó hagyományokat és
szokásokat. Kézműveskedéssel kezdtük az
együttlétet, amin egy Márton-napi libás
lámpást készítettek a gyerekek a szüleik
segítségével.
Amikor
a
lámpások
elkészültek,
vonulós-libás
dalokkal
körbejártuk az óvodát, ezután pedig
következhetett az elmaradhatatlan ünnepi
lakoma.
A
terülj-terülj
asztalkán
felejthetetlen volt a liba zsíros kenyér lila
hagymával, hiszen a hagyomány is azt
mondja, hogy “aki Márton napján libát nem
eszik, az egész évben éhezik”. Persze a
libazsíros kenyér mellett a sokféle
finomabbnál finomabb sütemény is helyet
kapott, amit a családok hoztak az óvodába.
A lakoma után lekapcsoltuk a lámpákat, és
a liba lámpások mécseseinek fényében is
énekeltünk egyet búcsúzóul. Sajnos az esős
idő miatt nem tudtunk az utcán énekszóval
vonulni a lámpásokkal, de ennek ellenére az
épületen belül is meg tudtuk valósítani a
tervezett programot. Nagyon Jól sikerült a
délután, mindenki remekül érezte magát.
Ezúton is köszönjük a családoknak, hogy
ilyen
szép
számban
részt
vettek
rendezvényünkön.
Dózsa Éva
óvodapedagógus
Minden hétfőn és pénteken 17 órakor

a Csokonai Művelődési Házban
M.A.X. Training,
csütörtökönként

hastánc 17.30-18.30

WUJ~

között!
Várjuk a sportolni vágyókat!
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Csokonai Általános Iskola
Sikereink a tanév elején
Mintha most kezdtük volna a 2016/2017.
tanévet, máris több programon, versenyen
szerepeltek sikeresen tanulóink.
Az október
ii-én iskolai szinten
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 Juhász Lana 1.
osztályos, második helyezett Orosz Anna
Boglárka I. osztályos és harmadik helyezett
Tircs Janka 1. osztályos és Lakatos Nikolett
2. osztályos tanulók lettek.
A 3-4. osztályos korosztály első helyezettje
Horváth Csenge Napsugár 3. osztályos,
második helyezettje Talabér Richárd 3.
osztályos és Talabér Levente 4. osztályos,
harmadik helyezettje Horváth László Máté
3. osztályos és Cziemler Dóra 4. osztályos
tanuló lett.
A mesemondó verseny különdíját nagyon
szép előadásáért Ollé Emese 8. osztályos
tanuló kapta.
A meseíró verseny alsó tagozatának
dobogósai a 2-3. osztályos korosztályban:
Szépfi Hanna Flóra 3. osztályos tanuló első
helyen, Lakatos Nikolett 2. osztályos tanuló
második helyen végzett, Dégen Botond
Baltazár 2. osztályos és Nagy Fanni Kata 3.
osztályos tanulók harmadik helyezettek
lettek.
A 4-5. osztályos korosztályban Talabér
Levente 4.
osztályos tanuló első,
osztálytársa Kurdi Eszter második és az
ötödikes Juhász Levente harmadik helyen
végzett.
A felső tagozatban is szép mesék születtek.
A zsűri Illés Enikő 8.osztályos és Kovács
Bianka Emília 7. osztályos tanulók munkáit
emelte ki.
—

—

A meseillusztrációs rajzverseny sok
tanulónknak felkeltette az érdeklődését,
nagyon Szép alkotások érkeztek, melyekből
kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján.
I. helyezett lett a Tircs Janka 1. osztályos,
Galambos Gráta Panna 2. osztályos,
Horváth Csenge Napsugár és Szápf~ Hanna
Flóra 3. osztályos, Körmöndi Emese,
Kovács Rebeka Hanna ás Pócsmegyeri
Petra 4. osztályos, Kószás Lea Eszter ás
Nagy Lilla Krisztina 5. osztályos ás Illés
Enikő 8. osztályos tanuló.
II. helyezást értek el Becsei Zsombor 2.
osztályos, Galambos Bence Csegő 3.
osztályos, Ollé Orsolya 4. osztályos, Kurdi
Zsófi és Juhász Levente 5. osztályos,
Fischer Klaudia ás Nádasdi Jázmin Eva 6.
osztályos, Kovács Kíra Szilvia és Várkonyi
Andrea 7. osztályos ás Ollé Emese 8.
osztályos tanulók illusztrációi.
HI. helyezett lett az első osztályos Bocsi
Tamara, a másodikos Hajdu Medox, a
harmadikos Horváth Dániel László, a
negyedikes Talabér Levente ás a hetedikes
Kovács Bianka Emília.
Különdíjat kapott Lakatos Nikolett 2.
osztályos tanuló.
A területi ás járási versenyek közül elsőként
a “Természettudományok ás matematika a
természetben”, röviden a MATATA-túrán
vettek részt szeptember 17-én hetedik ás
nyolcadik osztályos, szeptember 24-én
pedig negyedik, ötödik ás hatodik osztályos
tanulóink.
A tatai Cseke-tó partján megrendezett
versenyen külön díjazták a városkörnyáki
ás a városi (Tata ás Tatabánya) iskolák
csapatait. Korosztályonkánt 20-25 csapat
indult. Az induló csapatok közül a
legeredmányesebben
negyedikeseink
szerepeltek: a városkörnyáki csapatok
között első helyezettek lettek, de az
összesített
eredmánylista alapján
is
dobogóra állhattak,, a csapatot csak a
szervező Vaszary Altalános Iskola kettő
csapata előzte meg. A csapat tagjai: Balogh

Máté Bence, Füredi Tamás, Takács Zalán ás
Talabár Levente.
A vidéki csapatok versenyáben nagyon jó
helyezást árt el inág hatodik osztályos (Basa
Natália, Fischer Klaudia, Kerecsenyi Akos
Sándor ás Nádasdi Jázmin Eva) ás hetedik.
osztályos csapatunk (Dágen Adál, Koszti
Kitti, Kovács Kíra Szilvia ás Lávai Márton
Ferenc). Mindkát csapat negyedik lett a
korosztályában.
Október 14-án került sor a Bolyai
matematikaversenyre, ahol diákjaink 4 fős
csapatokban márettetták meg matematikai
főleg logikai tudásukat. A tatai Vaszary
Altalános
Iskolában
megrendezett
versenyen harmadik, negyedik, ötödik ás
nyolcadik osztályosaink vettek rászt.
Ezúttal a hanitadikosok szerepeltek a
legsikeresebben:
iskolánk csapata a
tizenkettedik helyen vágzett az ötvennégy
induló csapat között. A csapat tagjai:
Galambos Bence Csegő, Gölöncsár
Barbara, Horváth Csenge Napsugár ás Nagy
Fanni Kata.
-

-

Az elmúlt időszakban sportversenyben sem
volt hiány.
Szeptember 26-án a tatai edzőtáborban
atlátika versenyen vett rászt három hatfős
csapatunk. Ezúttal a harmadik korcsoportú
fiúk voltak a legügyesebbek, akik
összteljesítmányük alapján a csapatok közül
negyedik helyen végeztek. A csapat tagjai:
az ötödik osztályos Csicsai Martin ás Tircs
Mátá, a hatodikos Kerecsenyi Akos Sándor
ás a hetedikes Czintos Akos, Rajtó Mátá
Attila ás Varga Balázs Sándor. Egyéni
teljesítmányben Varga Balázs volt a
legsikeresebb, második helyezett lett a
megmárettetásen.
Szeptember 27-án harmadik ás negyedik
osztályosokból álló csapataink kistárségi
kidobós bajnokságon vettek rászt. A Tatán
megrendezett versenyen negyedikeseinkből
álló csapatunk harmadik helyezett lett. A
csapat tagjai: Balogh Máté Bence, Bocsi
Ramóna, Pócsmegyeri Petra, Takács Zalán,

Talabér Levente és Tamás Dominika
Dorottya.
Október
25-án
rendezték
meg
a
hagyományos mezei futóversenyt a tatai és
Tata környéki iskolák részvételével Tatán,
melyen a versenyzők 1000-3000 m-es távot
futottak festői környezetben, az Oreg-tó
partján. Az ötszáz fő körüli induló között
tanulóink ismét nagyon szépen szerepeltek.
A versenyen két ezüstérem is született: saját
korcsoportjában a 3. osztályos Galambos
Bence Csegő ás a 7. osztályos Varga Balázs
Sándor is második helyezett lett.
Nagyon büszkék vagyunk tanulóink kiváló
teljesítményére.
Az őszi versenyidőszak novemberben
tovább folytatódik. Jelenleg az iskolai
nyelvhelyességi ás helyesírási versenyre, az
országos
szintű
Bolyai Anyanyelvi
Csapatversenyre, a Simonyi Helyesírási
Versenyre és az Országos Angol Nyelvi
Verseny megyei fordulójára készülnek
tanítványaink.
Több
diákunk
bekapcsolódott a matematika, magyar
nyelvtan, szövegértés, környezetismeret
többfordulós levelezős versenyekbe is.
Tanulóink a versenyek mellett szerepeltek
az őszi ízek fesztiválján, az idősek napján ás
az október 23-i községi megemlékezésen.
Jelenleg a Csokonai-napra és a tornaterem
üimepélyes átadójára készülünk.
Eredményeinkről,
programj ainkról,
eseményeinkről rendszeresen táj ékoztatjuk
az érdeklődőket az iskola honlapján ás
facebook-oldalán. Hamarosan bevezetjük
az elektronikus ellenőrzőt, melyen keresztül
a szülők még naprakészebb és pontosabb
tájékoztatást
kapnak
gyermekük
előmeneteléről
ás
az
iskola
mindennapjairól.
Jelenleg 124 tanítványunk az őszi szünet
napjait tölti, a következő
téli
szünet
időpontja: 2016. december 22
2017.
január2.
—

—

—

2016. november 1., Horváth Anikó igazgató

Dunaalmási Református Szeretetház
Augusztus vége, szeptember eleje nem volt
zökkenőmentes,
de
Hála
Istennek,
átvészeltük a nehéz időket. Köszönetet
mondunk a sokak által tanúsított türelemért,
megértésért.
1.-én
megkezdődött
a
tanítás.
Munkatársaink még tanuló gyermekeire Isten
áldását kérjük a következő tanévre.
10.-én volt az Őszi Ízek Fesztiválja itt a
faluban, lent a Dunaparton. Lakóink
fellépéssel örvendeztették meg a közönséget,
munkatársaink pedig kézműves foglalkozást
tartottak az ovisoknak és az iskolásoknak.
Örömteli nap volt, finom lecsóval.
Nagy meglepetésünkre a terménybemutatón
II. helyezést értünk el a kertben nevelt
paradicsomokkal, dísztökökkel paprikával
és néhány szál virággal. Nagy volt az öröm.
Másnap meg is ünnepeltük az eredményt egy
nagy adag fagyival.

—

Egyik munkatársunkat megoperálták, így
több hétre kiesett a szolgálatból. Isten
segedelmét kérjük számára. Egy másik
kolléga gyógykezelésre jár. érte is mondunk
imát.

Rendszeres
megbeszéléseket
munkatársainkkal.

tartunk

29.-én nyugdíjba ment egyik kollégánk.
Szeretettel búcsúztunk el tőle.
Megemlékeztünk a teremtés
(Szeptember 25-október 2.)

hetéről.

Az istentiszteleteken és a foglalkozásokon is
a teremtett világról és annak védelméről
beszélgettünk. Terményeket és terméseket
gyűjtöttünk, melyekből képeket, kis figurákat
alkottunk. Nyomdával készítettünk képet a
tornateremben. A teremtés egy-egy napját
pedig krétával örökítettük meg kint az
udvaron. Voltak, akik őszi biciklizésre
indultak. Vasárnap október 2.-án filmet is
vetítettünk lakóinknak
természetesen a
teremtésről.
—

Márkus Dániel intézményi lelkész

Tisztelt Intézményvezető!
A Dunaalmási Református Szeretetház
tisztelettel és szeretettel hívja az Ön
által vezetett intézmény nebuláit és
munkatársait egy rövid látogatásra
2016. DECEMSER 20-ÁN, KEDDEN.
10 és 12 óra között az óvodás korú
gyermekeket és az alsó tagozatos tanulókat
várjuk intézményünkbe.
13 és 15 között a felső tagozat diákjait és a
környéken élőket hívjuk egy rövid
látogatásra.
Intézményünk hátsó udvarában egy élő
betlehemest rendezünk be erre a napra.
Nemcsak élő állatok várják az érdeklődőket,
hanem megelevenednek a karácsonyi
történet szereplői is.
Egy kis séta az udvaron és közös éneklés
vár az érdeklődőkre.
Mindenki egy forró teára és süteményre is
a vendégünk.

megfelel az általunk leírt kategóriának,
követelményeknek.
Pályaművet nyújthat be bármely természetes
személy, amennyiben a jelen pályázati
felhívásban foglalt feltételeket magára nézve
elfogadja.
Sajnos
fotópályázatunkon a
fiatalkorúak adatkezelésére vonatkozó külön
jogszabályok miatt csak 18 évnél idősebbek
vehetnek részt, kivéve, ha a 18 év alatti, a szülő
írásos engedélyével rendelkezik a pályázaton
való részvételre.
Szabályok:
1. A beküldendő kép témája: 2016. január 1.
után készített kép, amely Dunaalmáson,
Dunaalmásról készült.
2. A képeken a táj, valamely épület, valamilyen
természeti környezet a hangsúlyos.
3.
Emberek
megjelenése
másodlagos.
Semmiképpen sem hangsúlyos.
4. A kép pozitív élményt sugározzon.
5. Mindenki maximális három ( 3 ) képpel
jelentkezhet. Név, postai cím, telefonszám és e
mail cím megjelölésével. A fotók képoldalán
nem szerepelhet az alkotó neve, névre utaló
jelzés és a kép címe.
6. Egy- egy kép mérete maximálisan 4 MB.
7. Beküldési határidő: 2016. december 5.
Az egyszerűség kedvéért e
mailben
csatolmány
(!)
formájában
a
mesealmas®gmail.com címre.
8. Valamennyi beküldött kép szabadon és
térítésmentesen felhasználható lesz bárki
számára.
A pályázó a fénykép/fényképek beküldésével
kijelenti, hogy a kép/képek nyilvánosságra
hozásához rendelkezik minden szerzőijoggal.
A
pályázat
népszerűsítése
érdekében
hozzájárul ahhoz, hogy beadott alkotásait neve
feltüntetésével szerzői jogdíj fizetése nélkül
publikáljuk, akár a pályázat képeiből
összeállított albumban, nyomtatott és/vagy
elektronikus formában meg] elentethessük.
9. Csak azon képek vesznek majd részt a
pályázaton,
amelyeket
a
Dunaalmás
Alapítvány visszaigazolt a beküldőnek.
Lebonyolítás:
1.
A beküldött képeket
közzétesszük egy intemetes felületen. A
beküldő nevét nem tüntetjük fel. A beküldők
egy-egy kóddal lesznek megjelölve.
Határideje: 2016. december 15.
-

Tisztelettel
kérem,
hogy látogatási
szándékukat, a csoport létszámát és a
látogatás időpontját 2016. december 1-ig
jelezzék telefonon vagy emailben:
+36/30-3856968; almalevelek@gmail.com

r~

Dunaalmásért Alapítvány
A Dunaalmásért Alapítvány ‘Dunaalmás 2016’
cíniniel
fotópályázatot indít.
Mutasd meg, Te hogy
látod Dunaalmást.

;

A pályázat célja,
hogy az elkészült
8~4sért Pt
képek révén még
többen ismerkedhessenek meg Dunaalmás
jelenével,
természeti
adottságaival,
hagyományaival, rendezvényeivel és azzal a
hellyel, melyet mi „almásiak” otthonunknak
nevezhetünk. Nevezni olyan képpel lehet, mely

-

-

2. Három hetet hagyunk arra, hogy
szavazhassanak a képekre. Egy e-mail címről
csak egy szavazás érkezhet. (Több szavazás
esetén minden szavazat törlődi.k.)
Beküldési határidő: 2017. január 5.
4. Minden szavazó maximálisan 3 képet
pontozhat a következőképpen: a legjobb kép 3,
a második 2, a harmadik I pontot kap. Tehát a
szavazóknak nines más tennivalójuk, mint
maximálisan három kódot küldenek vissza
hozzánk. Az első helyen megjelölt kódú kép 3
ponttal, a második 2 ponttal, a harmadi I
ponttal lesz értékelve.
5. Kiértékelés és az első 10 kép alkotójának
közzététele: 2017. január 31-ig. A beküldött
képek a későbbiekben is elérhetőek lesznek az
online galériában.
6. A Dunaalmásért Alapítvány az első három
kép alkatóját jutalomban részesíti:
I. díj: 10000 Ft értékű,
II.díj: 8000 Ft értékű,
III.díj 5000 Ft értékű
a tatai Smith’s Foto
digitális fotólaborban
levásárolható ajándékutalvány.
Az első 10 helyezett kép szerzője elismerő
oklevelet kap.
A szervezők a fent megnevezett díj akon kívül,
kü] öndíjak odaítélésére a jogot fenntartja.
Vidovszky Ferenc
Dunaalmásért Alapítvány kurátora
—

!
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Meghívó
Dunaalmás Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt a

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében
Dunaalmáson megvalósult „A” típusú
Tornatermének átadó ünnepségére.
Helyszín:
Dunaalmás, Csokonai u. 20/A.
Időpont:
2016. november 30. 12.00 ára

Az ünnepséget megnyitja:
ollé Árpád polgármester
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